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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Despacho

CIA Nº:

0728470-87.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI

ADVOGADO (S):

DR. ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO (OAB/PR 25.751)

Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do qual remete uma 

representação ajuizada pelo ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI em face do 

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT ante a ausência 

de cumprimento de determinação judicial para cancelamento de 

transferência no registro do imóvel sob matrícula 41.273.

 Em resposta a Serventia informa que não cumpriu a determinação judicial, 

pois não havia transferência a ser cancelada.

Dessa forma, intime-se o requerente para se manifestar sobre a defesa 

do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT acostada ao andamento 

nº 16 no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

Cuiabá, 21 de novembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

Decisão

CIA Nº:

0100866-09.2018.8.11.0000 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARÃES

ADVOGADO (S):

DR. BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA (OAB/MT 11.761)

Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do qual remete a ação de 

obrigação de fazer ajuizada por BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO 

GUIMARÃES cujo teor requer a concessão de justiça gratuita para que o 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT registre o testamento 

particular da autora sem custo nos moldes da lei.

Pois bem.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do 

Foro Extrajudicial (CNGCE/MT) apenas prevê a gratuidade dos atos 

notariais e registrais aos que se declararem pobres na forma da lei ou 

estiverem assistidos por Defensor Público ou Núcleo Jurídico de 

Faculdade de Direito (item 3.7.1.7.1).

A legislação federal versa sobre assistência do Estado apenas na seara 

judicial. A Lei 1.060/50 estabelece normas para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados. Outrossim, a Constituição Federal 

em seu artigo 5º, LXXIV estabelece que o Estado somente prestará 

assistência jurídica aos hipossufi cientes, não mencionando casos 

extrajudiciais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça corrobora nesse 

sentido, senão vejamos:

“A gratuidade de justiça obsta a cobrança de emolumentos pelos atos de 

notários e registradores indispensáveis ao cumprimento de decisão 

proferida no processo judicial em que fora concedido o referido benefício. 

Em síntese, os beneficiários da justiça gratuita tem isenção dos 

emolumentos nas serventias notariais e registrais para os atos 

necessários ao cumprimento da decisão judicial. (STJ. 2ª Turma. AgRg no 

RMS 24.557-MT, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/2/2013).”

 Outrossim, prescreve a carta magna em seu artigo 5º que as informações 

e certidões pessoais são garantidas para dados referentes à própria 

pessoa ou a coletividade, in verbis:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado;

 XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas:

 a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Posto isto, por ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido formulado 

por BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARÃES.

 Insta salientar que houve interposição de duas ações judiciais por parte 

do mesmo causídico, com o mesmo objeto, via sistema PJE, figurando 

como autora a Sra. ADÉLIA FRANCISCA GUIMARÃES (9ª Vara Cível – n. 

1028821-61.2018.8.11.0041) e outra a Sra. BENEDICTA DO ESPIRITO 

SANTO GUIMARÃES (10ª Vara Cível – n. 1023566-25.2018.8.11.0041), 

sendo que em ambas as ações houve declínio de competência. A primeira 

foi declinada competência e encaminhada a ação diretamente à Diretoria 

do Foro com trâmite mediante o n. 19366-89/2018 (CÓDIGO 1348185), 

sendo proferida decisão na data de 08/11/2018, enquanto o presente feito 

foi remetido pela CGJ/TJMT, sendo que a decisão perfilha no mesmo 

entendimento.

Intime-se a requerente via DJE e encaminhe cópia da presente decisão à 

CGJ/TJMT para conhecimento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de novembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PROCESSO Nº:

397/80 – Código 278595 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE:

JOÃO RIBEIRO DE VASCONCELOS NETO

ADVOGADO (A):

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB/MT 4.032

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido formulado por JOÃO RIBEIRO DE VASCONCELOS 

NETO para baixa de caução cominada no imóvel registrado sob a matrícula 

nº 99.381, averbada em 24/11/1971.

Em análise aos autos, verifica-se que às fls. 51 o MM. Juiz extinguiu o 

processo em razão da retirada do título causal pelo apresentante, 

conforme ofício de fls. 47.

Na certidão atualizada do imóvel acostada às fls. 68/69 constata-se que o 

requerente adquiriu o imóvel do Espólio de Antonio Francisco Rosa na data 

de 02/06/2017, conforme R.1/99.381

Destarte, o ato não requer providencias judiciais podendo ser efetivada 

nesta seara, visto que o processo é oriundo de uma vara judicial já 

desativada e encontrava-se arquivado sob a responsabilidade da Central 

de Arquivos – Diretoria do Foro.

 Assim, DEFIRO o pedido para determinar a baixa da caução efetivada na 

matrícula nº 99.381 originada da averbação nº AV.1/44.708 transportada 

do registro 44.708, Livro 3-AH às fls. 185 aos 24/11/1971, do 2º Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

 Expeça-se Ofício para as providencias de baixa da caução/averbação 

aos Cartórios do Segundo Ofício e do Quinto Ofício de Cuiabá com cópia 

desta decisão para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 21 de novembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0733586-74.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

BRUNO OLIVEIRA CASTRO

ADVOGADO (S):

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB/MT 9.237
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Vistos, etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, 

DEFIRO o credenciamentodo estagiárioANGELO BRUNO DONATONI 

(OAB/MT 21.187/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 21 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 559/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de Licença Médica 

conforme Atestado Médico, pela Gestora Administrativa 2, Márcia Maria 

Caldas de Oliveira, matrícula nº. 7315, do(a) Central de Administração - 

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

0733472-38.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, matrícula 

nº. 8718, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - Comarca 

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

Administrativo 2, no período de 07/11/2018 a 21/11/2018 (licença médica).

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

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

Cuiabá, 21 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 560/2018-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 Administrativo 2, Silvany Cardoso 

de Araújo, matrícula nº. 7702, do(a) Central de Administração - Comarca 

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

0733498-36.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ANTONIO FERNANDO PIMENTEL DE 

MAGALHÃES , matrícula nº. 24449, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central 

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

confiança de Gestor Administrativo 2, no período de 26/11/2018 a 

15/12/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 21 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 561/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0011890-60.2017.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 077/2017-GRHFC, de 06/02/2017, que designou 

o(a) servidor(a) WALDETE AUXILIADORA DUARTE, Analista Judiciário, 

matrícula n.º 532, para exercer a função de confiança de Gestor 

administrativo 3, no(a) Central de Administração - 1ª e 2ª Varas Esp. 

Infância e Juventude - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 

22/11/2018.

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

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

Cuiabá, 21 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.: 862277 Nr: 3458-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA STELLA DA SILVA, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, ROBERTO MARTINEZ IRGANG, LUÍZA 

MARTINS IRGANG, ESPÓLIO DE ARNALDO CESAR IRGANG, LUIZA 

MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MICHAEL 

RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16169/O

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

devidamente INTIMADA à parte embargado HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MÚLTIPLO, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 841,52 (oitocentos 

e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$420,76(quatrocentos e vinte reais e setenta e seis centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 420,76(quatrocentos e vinte 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432451 Nr: 12265-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583, MANOEL 

JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - OAB:11161-B/MT, REINALDO DO 

VALLE CAMACHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

GIORDANO B.P.F.OLIVEIRA - OAB:7238

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

R$140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos) para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

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

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 
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preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412560 Nr: 1915-32.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA ANDRE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JOIFER 

ALEX CARAFFINI - OAB:13909-B, JULIANA MELO RIBEIRO - 

OAB:84704/MG, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI 

XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

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

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

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

1.157,64 (um mil e cento e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$549,32 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e trinta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$578,82(quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111397 Nr: 15262-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988556 Nr: 17909-27.2015.811.0041

 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: KLEVERSON DA SILVA RAMOS, MARIA DA GLÓRIA 

SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA - OAB:13.786MT, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - 

OAB:9428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO 

- OAB:15.104 A

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

devidamente INTIMADAS as parte requeridas PANASONIC DO BRASIL 

LTDA e DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO S/A, para que efetuem, no prazo de 5 

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

553,64 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro 

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

para a parte PANASONIC DO BRASIL LTDA o valor de R$206,71(duzentos 

e seis reais e setenta e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 70,11 (setenta reais e onze centavos), para fins da guia de 

taxa. E para a parte DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO S/A o valor de 

R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 70,11 (setenta reais e onze 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815695 Nr: 22148-45.2013.811.0041

 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: AURÉLIA CUNHA KURY

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

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

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096220 Nr: 8941-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CANDIDO MARQUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17.664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397600 Nr: 32003-87.2009.811.0041

 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: JACIRA MONTEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI VILLAR DO CARMO, TABELIÃ DO 1 º 

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGSTROS DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:4.801-B/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida GISELI VILLAR DO CARMO, para 

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

processuais no importe de R$ 494,62 (quatrocentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$307,14 

(trezentos e sete reais e quatorze centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$163,88(cento e sessenta e três reais e oitenta e oito e oito 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894757 Nr: 26340-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJCQ, CLAUDIR FERNANDES QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

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

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

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

703,03 (setecentos e três reais e três centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

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

recolhimento da guia de custas e R$ 289,60(duzentos e oitenta e nove 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298619 Nr: 12706-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP, SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 237, certifico que, no presente caso, 

considerando a inexistência de comprovação pelo credor de que deixou 

de existir a situação de insufiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, determino a extinção da obrigação.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371105 Nr: 7967-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COMERCIAL MULTIBANK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 237, certifico que, no presente caso, 

considerando a inexistência de comprovação pelo credor de que deixou 

de existir a situação de insufiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, determino a extinção da obrigação.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402404 Nr: 34789-07.2009.811.0041

 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: JUSHILLEYDE CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SÃO DAMASINO DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS LTDA, ÉTICA APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO/UNIDADE 

DAMÁSIO CUIABÁ, UNIVERSIDADE POTIGUAR DE NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11547, FERNANDO 

BRANDÃO WHITAKER - OAB:105.692, FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 

SP, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134/SP, JOAO CELESTINO 

CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS 

BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 778, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 746163 Nr: 43355-71.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 512, certifico que foi deferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais pelas razões expostas.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085300 Nr: 3943-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA PINHEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911910 Nr: 38128-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO RODRIGUES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019569 Nr: 31640-90.2015.811.0041

 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: WILLIAN DIAS RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

571,87 (quinhentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 158,44(cento e 

cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153733 Nr: 33351-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSM, JOARI MARQUES DE ABREU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114894 Nr: 16633-24.2016.811.0041

 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: ELEONEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 
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três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1170382 Nr: 40342-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE EGIDIO RODRIGUES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167757 Nr: 39151-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON LUCAS DA SILVA ATAIDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165915 Nr: 38327-49.2016.811.0041

 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: LUSIMAR SANTOS DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - 

OAB:20184/O

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

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

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983161 Nr: 15442-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL CORREIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

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

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

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

672,04 (seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 258,61(duzentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960691 Nr: 5130-40.2015.811.0041

 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: IRENE MARIA DE JESUS, EXPEDITO TEIXEIRA DOS 

SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

676,56 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a 

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

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

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

263,13(duzentos e sessenta e três reais e treze centavos), para fins da 

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

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

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

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 
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pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964612 Nr: 6779-40.2015.811.0041

 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: DORALICE MARIA BRANDÃO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

562,56 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,13(cento e 

quarenta e nove reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025823 Nr: 34719-77.2015.811.0041

 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: OSVALDO FEITOSA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341297 Nr: 11450-53.2008.811.0041

 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: LILIA SUELY ALVES DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:12.770, JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que conforme solicitado em fls 258 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024185 Nr: 33954-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GONÇALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VINICIUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654/MT

 Certifico que conforme solicitado em fls 151 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103323 Nr: 11843-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE NUNES DE ALCANTARA

 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 César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167736 Nr: 39137-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ADORNO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 
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e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945916 Nr: 57949-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SANTOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828698 Nr: 34546-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

594,61 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 181,18(cento e 

oitenta e um reais e dezoito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356533 Nr: 27005-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO COMPRE 

- MAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERITO PINHEIRO DUARTE - 

OAB:3602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

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

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

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

7.095,67 (sete mil e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), a 

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

forma separada, sendo R$3.534,28 (três mil e quinhentos e trinta e quatro 

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

R$3.531,89(três mil e trezentos e trina e um reais e oitenta e nove 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915319 Nr: 40420-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUSTAVO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:103334

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

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

OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847371 Nr: 50884-73.2013.811.0041

 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: ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939185 Nr: 54169-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DOS REIS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881978 Nr: 18000-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT, SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161052 Nr: 36386-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA, FABIO HELENE LESSA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

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

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

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317740 Nr: 20798-32.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

BANCO COMERCIAL MULTIBANK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO NATALI - 

OAB:19.975/SP, LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA - OAB:162.310/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 237, certifico que, no presente caso, 

considerando a inexistência de comprovação pelo credor de que deixou 

de existir a situação de insufiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, determino a extinção da obrigação.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733288 Nr: 29524-53.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RIBEIRO DA SILVA

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

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

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

220,47 (duzentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$165,37(cento e sessenta e cinco reais e trinta e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 55,10(cinquenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063314 Nr: 52490-68.2015.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 
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MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888011 Nr: 21905-67.2014.811.0041

 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: LUIS CARLOS DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

710,79 (setecentos e dez reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 297,36(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083667 Nr: 3287-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENILDA ANORIO BASTO

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

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

OAB:17.676/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923645 Nr: 45617-86.2014.811.0041

 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: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

684,06 (seiscentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 270,63(duzentos e 

setenta reais e sessenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879477 Nr: 16478-89.2014.811.0041

 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: ADLA, IDILANDIA DA LUZ ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1038024-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME (AUTOR(A))

ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - EPP 
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(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES EM GERAL (RÉU)

Outros Interessados:

RJ CONSULTORIA, PERICIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a sociedade empresária RJ 

CONSULTORIA, PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, por 

intermédio de seu representante legal, Bruno Medeiros Pacheco, para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na sede do Juízo, termo de 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo de administrador 

judicial, assumindo todas as responsabilidades inerentes ao referido 

múnus. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZUAH TEXTIL LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

Visto. A presente Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Zuah Textil 

Ltda-Me contra Cleidiane Rodrigues de Miranda – ME, foi remetida a este 

Juízo por força de decisão monocrática proferida no Conflito Positivo de 

Competência Nº 1013164-08.2018, na qual o ilustre Desembargador 

Relator atribuiu competência ao juízo da 1ª Vara Especializada de Falência 

e Recuperação Judicial da Capital para processamento da execução, sem, 

contudo, decidir sobre a destinação a ser dada aos bens penhorados, o 

que só será possível após a análise do pedido de inclusão da exequente 

no polo ativo da Recuperação Judicial. Redistribuído o processo, os autos 

vieram-me conclusos para análise do pedido de tutela provisória de 

urgência formulado pelas empresas recuperandas e pela exequente para 

a imediata restituição dos bens objetos da penhora e remoção efetivada 

nos presentes autos que, de acordo com as requerentes, acarretaram na 

remoção da quase totalidade dos vestuários que compunham o estoque 

de produtos à venda das empresas em recuperação, levando ao 

fechamento das portas da loja Cental da Moda. Pois bem, nos autos da 

Recuperação Judicial, a exequente, em audiência de gestão democrática 

realizada no dia 09/11/2018, requereu sua inclusão no polo ativo, no 

entanto, como seu pedido veio desacompanhado dos documentos 

elencados no artigo 51, da Lei n.º 11.101/2005, determinei que a 

exequente apresentasse até o dia 21/11/2018, os documentos 

necessários para instrução de seu pedido. Considerando que o pedido de 

inclusão na lide ainda não foi analisado, posto que pendente de juntada 

dos documentos acima mencionados, a fim de não perecer o direito 

tutelado entendo prudente adotar medidas para preservação das 

mercadorias removidas. Assim determino a intimação, COM URGÊNCIA, da 

exequente, na pessoa de seu representante legal, Sra. Ana Cláudia (RG 

7393109-SC), telefones: 0479925-2043, 0473371-2727), e dos Oficiais de 

Justiça responsáveis pela execução da ordem de penhora e remoção, 

Ernesto Yoiti Sakamoto (telefone 99994-1444), e Guilherme Garcia Neto 

(telefone: 99985-9505), para que informem em 24 (vinte e quatro) horas, a 

localização dos bens em questão, ficando a exequente advertida que não 

poderá dispor dos bens penhorados, até manifestação do Juízo que 

decidir pela inclusão ou não da executada na lide. Ante a urgência que o 

caso requer, as intimações deverão ocorrer por telefone, mediante 

certidão nos autos. Determino que o Sr. Judiciário expeça todo que for 

necessário para fins de cumprimento das medidas determinadas nesta 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

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

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

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

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

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

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

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

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

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

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

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

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO(A))
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PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108/B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT0008267A (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596/O (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS OAB - MT22793/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO OAB - PR27617 (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO OAB - MT0008313A (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, promovo a republicação dos itens 3 e 

4 da decisão/despacho de id 16518608, para devida intimação do(s) 

terceiro(s) interessado(s) RETÍFICA UNIVERSAL LTDA, Adriano Aparecido 

de Souza, Érica Fernanda Monção dos Santos, Samuel Antunes da Silva, 

Vergílio dos Santos Pinto, Lucas Antônio Bernardino da Silva e Carlindo 

Lopes dos Reis, representado(s) pelo(s) causídico(s) Marinês Marques 

Mendonça, OAB/MT Nº 9.967, Letícia Silva de Lima Suzana, OAB/MT 

11.709, Joana D´arc Soares de Melo Porto, OAB/MT 20.306-O, Andréa 

Maria Zattar, OAB/MT 6.094, Anderson Rodrigues Carvalho, OAB/MT 

17.514, Hervitan Cristian Carulla, OAB/MT 19.133, Ivan Eurípedes da Silva, 

OAB/MT 24.228, Hélio Eguni, OAB/MT 19.589, Nilson de Arruda Pinto, 

OAB/MT 2425, e Fernanda Picolli, OAB/MT 19.716: (...) 3. Indefiro os 

pedidos de ids. 15909094 (RETÍFICA UNIVERSAL LTDA.); 16235707 

(Adriano Aparecido de Souza); 16296741 (Erica Fernanda Monção dos 

Santos) e 16312001 (Samuel Antunes da Silva); 16465389 (Vergílio dos 

Santos Pinto) e 16481646 (Lucas Antônio Bernardino da Silva), cabendo a 

cada qual promover o pedido por meio de incidente a ser distribuído por 

dependência ao processo recuperacional, nos termos do parágrafo único 

do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da LRF. 4. Quanto à 

manifestação de id. 15912560 (Carlindo Lopes dos Reais) verifica-se que 

não há qualquer determinação de apresentação de documentos nestes 

autos, de modo que resta prejudicada a análise do pedido. (...) Cuiabá, 21 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1283186 Nr: 2669-90.2018.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1010216 Nr: 27656-98.2015.811.0041

 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: SIGMA AGROPECUARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:6218/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Intimo o administrador judicial para se manifestar, em 05 dias, quanto a 

juntada de AR negativo referente à carta de citação expedida em nome do 

Representante Legal da Vecelli Comercial Agrícola LTDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341719 Nr: 18171-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS GLOBAL S/A, 

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SALDANHA SPINELLI

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:15204, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 Torno sem efeito a certidão, emitida no dia 12/11/18, intimando o 

administrador judicial, visto que ocorreu erro material.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232108 Nr: 15567-72.2017.811.0041

 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: ROMÁRIO DE SOUZA BRITO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

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

que se manifestem nos presentes autos, no prazo comum de 15 

(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258774 Nr: 23935-70.2017.811.0041

 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: STEFANIA MARTINS PEREIRA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA. - ME

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

OAB:9123-MT, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

requerida, no tocante à decisão proferido dia 07/03/2018, promovo sua 

republicação para tal fim: Visto.I- Recebo a emenda a inicial para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos (fls. 11/12)

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por STEFANIA MARTINS 

PEREIRA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial da 

GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (Processo nº 

9994-58.2014.811.0041 – Código 870543), 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176597 Nr: 42674-28.2016.811.0041

 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: ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B

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

OAB:18763-A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1346247 Nr: 19013-49.2018.811.0041

 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: NAJAIR DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7.633/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 
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presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1246585 Nr: 20130-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL TADEU DA SILVA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, CESAR V. SOUZA & CIA LTDA - EPP, 

BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838797 Nr: 43371-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ CÉLIO 

GARCIA, para devolução dos autos nº 43371-54.2013.811.0041, Protocolo 

838797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039238-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO MULLER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1039238-73.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação de crédito, com pedido de tutela de urgência para concessão 

de direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, proposta por 

Filinto Muller, objetivando a inclusão do crédito no curso da recuperação 

judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e 

outras. O requerente afirma ser credor da recuperanda no montante de R$ 

19.152,53 (dezenove mil centos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 

três centavos), representados por cheques devolvidos por falta de saldo 

em conta, no entanto seu crédito não foi arrolado na lista de credores da 

recuperação judicial. Pede a concessão de tutela de urgência para direito 

de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, pelo valor indicado na 

inicial, e ao final requer a procedência da demanda para a inclusão do 

crédito de R$ 19.152,53 (dezenove mil centos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos) no quadro geral de credores. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial, todavia como habilitação retardatária de crédito, uma vez que fora 

apresentada além do prazo previsto no artigo 8º, sendo, portanto, 

processada na forma de impugnação nos termos do art. 10, § 5º da LRF, e 

sujeita à sanção do §1º do mesmo dispositivo legal. Verifica-se que a 

relação de credores referida no artigo 7°, §2°, da LRF foi publicada em 

26.07.2018, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição nº 

27309, consoante artigo 191 da LRF e entendimento preponderante 

externado pelo e. STJ no julgamento do REsp n° 1.758.777/PR, de relatoria 

da Min. Nancy Andrighi. Assim, o prazo de 10 (dez) dias corridos, tal como 

consignado no item “l” da decisão de id. 12176625, que deferiu o 

processamento da recuperação judicial do Grupo Dismafe, finalizou em 

06.08.2018 e como a presente demanda fora distribuída em 09.11.2018, 

nitidamente após o decêndio legal, deve ser recebida como retardatária. 

Aliás, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que se mostra cabível 

a apresentação de impugnações extemporâneas ou em situações em que 

credor deixou de observar o prazo do art. 7º, §1º, da LRF, desde que o 

quadro-geral de credores não tenha sido homologado, conforme julgado 

do TJSP a seguir reproduzido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação 

retardatária julgada improcedente, mantido o crédito incluído pelo 

Administrador judicial. Decisão reformada em parte. Impugnação, com 

efeito, retardatária, porque apresentada fora do prazo previsto no art. 8º 

LRF. Credora que também não observou o prazo do art. 7º §1º LRF. 

Alegação de não recebimento da correspondência prevista no art. 22 I "a" 

LRF. Irrelevância. Prazos que correm da publicação dos editais. 

Impugnação, todavia, que merece acolhida, para retificar a lista de 

credores apresentada pelo Administrador. Suposta ausência de 

comprovação da origem e valor do crédito. Inocorrência. Impugnante que 

apresenta sentença com trânsito em julgado, que reconhece crédito 

líquido, certo e exigível em seu favor. Crédito suficientemente comprovado. 

Art. 9º III LRF. Recurso provido em parte, para julgar procedente a 

impugnação e determinar a retificação do quadro de credores. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2168331-23.2014.8.26.0000; Relator (a): Teixeira 

Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 

de Santa Cruz do Rio Pardo - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 

03/02/2015; Data de Registro: 09/02/2015). Feitas essas considerações, 

passo à análise do pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte 

autora. Conforme relatado, a parte autora pretende a inclusão do seu 

crédito no montante de R$ 19.152,53 (dezenove mil centos e cinquenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos), na classe quirografária, diante da 

devolução, por insuficiência de fundos, dos cheques recebidos da 

recuperanda (id. 16451701). Requer, ainda, a concessão da tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de exercer direito de voz 

e voto na Assembleia Geral de Credores, que será realizada na data de 22 

de novembro de 2018, às 9h, em segunda convocação, no Centro de 

Convenções do Hotel Paiaguás, com endereço na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, n. 1718, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 

78050-000, conforme decisão de id. 15997295 dos autos principais (n° 

1003689-02.2018.8.11.0041). O artigo 300 do CPC prevê a possibilidade 

de concessão de tutela de urgência quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Para a concessão da medida é necessária a 

cumulativa presença dos requisitos previstos no citado artigo. A ausência 

de qualquer deles inviabiliza a concessão de medida urgencial. De acordo 

com o disposto no §1° do artigo 10° da LRF “Na recuperação judicial, os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembléia-geral de credores”. Por habilitação 

retardatária entende-se aquela que é proposta após o decurso do prazo 

do artigo 8° da LRF e antes da homologação do quadro geral de credores. 

Logo, àqueles credores que se insurgiram contra lista apresentada pelo 
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administrador judicial a destempo são dirigidas algumas sanções e 

justamente uma delas é a perda do direito de voto na Assembleia Geral de 

Credores, que somente não ocorre nos casos de créditos derivados da 

relação de trabalho, que não é a hipótese destes autos. Desta forma, 

como a presente demanda sujeita-se à regra contida no §1° do artigo 10 

da LRF, por se tratar de habilitação retardatária de crédito, não restam 

caracterizados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, alegados pela parte autora. Ainda, para se legitimar a votar não 

basta ser credor concursal, é necessário que o respectivo crédito tenha 

sido verificado pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e 

documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos 

apresentados pelo credor, o que sequer ocorreu no presente caso, vez 

que o referido crédito não foi arrolado pelas recuperandas e não foi 

apresentada, pelo credor, habilitação na fase administrativa. Neste 

sentido, oportunas as considerações dos ilustres doutrinadores Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: Em verdade, o fundamento 

dessa norma que subtrai o direito de voto de habilitante retardatário 

decorre da regra geral encontrada no art. 39 da LRF, segundo a qual 

somente se legitima a votar o credor concursal cujo crédito esteja 

verificado no tempo da assembleia. Por esse motivo, nem sempre os 

titulares de crédito retardatário estão privados do direito de voto. 

Conforme observa Adalberto Simão Filho, os titulares de crédito 

retardatário terão direito de voto se no tempo da assembleia geral de 

credores já tiver sido homologado o quadro geral de credores, conforme, 

aliás, pode-se ler no art. 39, caput, da LRF. Com base nesse mesmo 

dispositivo legal, também poderão os habilitantes de crédito retardatário 

votar se, no tempo da realização do conclave, já estiverem habilitados ou 

que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial. Da mesma 

maneira, não se legitimarão a votar os créditos que, conquanto incialmente 

habilitados, tenham sido excluídos da relação de credores. Deste modo, 

não há razões para conceder à parte autora, em sede de tutela 

antecipada, o direito de voto na assembleia geral de credores designada 

nos autos da recuperação judicial da ora requerida, pois a própria Lei n° 

11.101/2005 veda esta participação nos casos de habilitação retardatária. 

Por outro lado, cumpre ressaltar que todos os credores do devedor 

poderão participar do ato assemblear, conforme se verifica pela análise 

dos artigos 39, §1° e 43, caput, da Lei n° 11.101/2005, todavia, isso não 

significa que também terão o direito de voto, mas, apenas o de voz, 

devendo ser observadas e obedecidas as exceções legais pelo condutor 

da solenidade. Diante do exposto, indefiro a liminar no tocante à 

concessão do direito de voto ao credor na Assembleia Geral de Credores 

referente à quantia de R$ 19.152,53 (dezenove mil centos e cinquenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos), posto que ausentes os requisitos 

autorizadores para a sua concessão (probabilidade do direito e o perigo 

de dano), consignando que o mesmo poderá participar do ato assemblear, 

sem, contudo, poder votar. No mais, a fim de promover o prosseguimento 

regular do feito, intime-se a recuperada para se manifestar em 05 (cinco) 

dias quanto aos termos da presente demanda. Decorrido o prazo 

assinalado, intime-se a Administradora Judicial para emitir parecer, 

devendo juntar aos autos 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 (art. 12, parágrafo 

único, da LRF). Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito [1] Ayoub, Luiz Roberto; Cavalli, Cassio. A 

construção jurisprudencial da recuperação de empresas. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, pp. 290-291.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070408 Nr: 55588-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FLAVIO DE ASSIS FERRAZ, MARCIAL DE 

ASSIS FERRAZ NETO, EDILMA APARECIDA ASSIS APOITIA, WILMA 

GRACINDA DE ASSIS FERRAZ, NEURYNICE DE ASSIS FERRAZ, VALDIR 

DE ASSIS FERRAZ, ANTONIO CARLOS DE MOURA APOITIA, MARIA DO 

ROSÁRIO MARQUES FERRAZ, LUESTÂNIA FERREIRA DOS SANTOS 

ASSIS, MARILZA AUXILIADORA FERRAZ E SOUZA, VALMIR FERNANDES 

DE SOUZA, NEURY CONCEIÇÃO DE ASSIS FERRAZ, EDSON MARIO DA 

SILVA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO STROBEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19.463/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:13.258

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO MACIEL 

ALVES FERRAZ, para devolução dos autos nº 55588-61.2015.811.0041, 

Protocolo 1070408, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061097 Nr: 51472-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO STROBEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARGENTO FERRAZ DE TAL, VALDIR FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:19.463/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO MACIEL 

ALVES FERRAZ, para devolução dos autos nº 51472-12.2015.811.0041, 

Protocolo 1061097, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748156 Nr: 45448-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE SENA, ELIEL ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RYOICHI SAKITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, Roney Assunção dos Santos - OAB:10040-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Vistos.

Ante a inércia da parte exequente em dar prosseguimento ao feito, 

remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042785 Nr: 42878-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORZIMAR BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI - 

OAB:1981, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 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, GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - 

OAB:17.731-E/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

ISABELLY FORTUNATO - OAB:58816, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA 

- OAB:15977E, Maria José Leão - OAB:5.031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA 

TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

SOÉLITA DAYANE MARTINS SILVA LADESLAU DA CRUZ - 

OAB:18.204-O/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Ex positis, não havendo obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser 

eliminada, omissão a ser suprida ou erro material para ser corrigido, rejeito 

os embargos de declaração opostos por Guizard Júnior Construtora e 

Incorporadora Ltda. A fim de dar prosseguimento ao feito, certifique-se o 

cumprimento integral da decisão de fls. 187/187v. Ainda, DEFIRO o pedido 

da embargante de fl. 204, devendo o oficial de justiça entrar em contato 

com o d. Advogado da parte quando do cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1154169 Nr: 33560-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO CURVO DE ARRUDA, JOAQUIM CURVO 

DE ARRUDA, HELISE CURVO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE DE TAL, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme o art. 257 do CPC, os requisitos da publicação 

dos editais, intimo a parte autora a manifestar da petição de folhas 

762/764, uma vez que o edital deve apresentar a data de quando foi 

publicado, a fim de contar o prazo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566520 Nr: 56794-81.2013.811.0041

 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: ANTONIO LORIVAL MACHADO, EDNO MACHADO DE 

MENEZES, JAIME REOLON, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THEREZE 

FRANCES ZANINI

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

OAB:839-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adacir Seidl Junior - 

OAB:236.666-SP, ADARCIR SEIDL JUNIOR - OAB:236666, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte interessada para 

manifestar do MALOTE DIGITAL - CÓDIGO DE RASTREABILIDADE 

81120183784169 - DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE SORRISO-MT, visto 

que juntado nos autos as folhas 330. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898473 Nr: 28705-14.2014.811.0041

 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: MARCO AURELIO MARTINS E PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE FÁTIMA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, LÁZARO JOSÉ MONTEIRO AMORIM - OAB:15752, 

LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - OAB:16742, NELSON 

ALEXANDRE MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT, RUSSIVELT PAES DA 

CUNHA - OAB:12487-B/MT, SÉRGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA - 

OAB:15.457

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURO JOSÉ DA 

MATA, para devolução dos autos nº 28705-14.2014.811.0041, Protocolo 

898473, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185157 Nr: 45562-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA, GILBERTO 

NASCIMENTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITIM CORREA DA CRUZ, IVANY BARBOSA 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HAROLDO VARELA 

DO CARMO, para devolução dos autos nº 45562-67.2016.811.0041, 

Protocolo 1185157, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913236 Nr: 39023-56.2014.811.0041

 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: LUCIANA DO NASCIMENTO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MAGALHÃES 

CHAVES - OAB:18851/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO BRUNO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO, para devolução dos autos nº 

39023-56.2014.811.0041, Protocolo 913236, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038424-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKIS BRUNO DOS SANTOS LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038424-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIKIS BRUNO DOS SANTOS LARA 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 

20.02.2019, às 09:36 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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 
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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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039473-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIER SANTANA MARQUES (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: 1039473-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIER SANTANA MARQUES 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 

20.02.2019, às 09:52 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039320-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS DE ALMEIDA MAFRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039320-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEAN CARLOS DE ALMEIDA MAFRA 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 20.02.2019, às 10:08 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 07 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034654-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (AUTOR(A))

SARA IUNG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

 

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 e Intimação Liminar – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a 

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

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039316-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON GOMES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039316-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADMILSON GOMES DE CAMPOS RÉU: 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 20.02.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 07 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039273-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LONGHI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1039273-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANA LONGHI DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

20.02.2019, às 10:56 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039269-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANICLEIA CABRAL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039269-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANICLEIA CABRAL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

20.02.2019, às 11:28 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018972-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO JULIANO PINTO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039264-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039264-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ALVES SOARES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

20.02.2019, às 11:44 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025184-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANI HIRATA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025184-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: STEPHANI HIRATA DE MOURA REQUERIDO: 

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME Vistos etc. A 

requerente compareceu nos autos informando o novo endereço da 

requerida (id. 16532035). Desta feita, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 19.02.2019, às 08:00 horas, que será realizada na sala 04 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se o requerente na pessoa de seu advogado, cite-se e 

intime-se a requerida “no novo endereço informado” para comparecer na 

audiência, com as mesmas considerações da decisão (id. 15287011). Às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 21 de 730



providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039159-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039159-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMARA DE OLIVEIRA E SILVA RÉU: 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 20.02.2019, às 12:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 07 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1032357-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DANIEL DE QUEIROZ (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, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito (Prestar Caução e assinar Termo de Caução), 

querendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036997-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA (AUTOR(A))

EURIVALDO SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (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 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

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

Citação e Intimação Liminar – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a 

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

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039141-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA DE SALES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039141-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRISCYLLA DE SALES SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

20.02.2019, às 08:00 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. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039121-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASIMIRO 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039121-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANE CASIMIRO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

20.02.2019, às 08:16 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 
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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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039006-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIAS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039006-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO FARIAS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização 

referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 20.02.2019, às 08:32 

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. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038960-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038960-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON SANTANA BATISTA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 20.02.2019, às 11:44 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. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038870-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038870-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERICA DOS SANTOS SILVA RÉU: 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 20.02.2019, às 08:00 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, 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038863-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ALVARO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038863-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALTER ALVARO DA COSTA RÉU: 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 20.02.2019, às 08:16 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 
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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 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038572-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038572-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM DE SOUZA OLIVEIRA 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 

20.02.2019, às 08:32 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038439-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA PAULINO 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038439-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMARINA PAULINO DA SILVA RÉU: 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 20.02.2019, às 10:08 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018011-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLYRA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Embargos Monitórios de Id. 16589334 a Id. 16589612, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038417-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS DE ARAUJO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038417-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA MARTINS DE ARAUJO 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 

20.02.2019, às 11:28 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038406-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR AUGUSTO DA SILVA VENEGA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038406-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIO CESAR AUGUSTO DA SILVA VENEGA 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 20.02.2019, às 09:20 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038142-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOBEILTON DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038142-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOBEILTON DA SILVA BATISTA RÉU: 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 20.02.2019, às 10:24 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 10 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038073-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE SOUZA MACEDO (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: 1038073-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO SERGIO DE SOUZA MACEDO 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 

20.02.2019, às 11:44 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036818-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUMILSON MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036818-95.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DEUMILSON MOREIRA RODRIGUES 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 20.02.2019, às 12:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 10 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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036729-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS SANTOS PIRES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036729-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARINA DOS SANTOS PIRES 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 

21.02.2019, às 08:48 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036672-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036672-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALCIR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 21.02.2019, às 

10:56 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 02 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036662-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO DE CAMPOS (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: 1036662-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN MARCELO DE CAMPOS 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 

21.02.2019, às 11:28 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029644-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES (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: 1029644-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES 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 21.02.2019, às 11:44 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 02 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 26 de 730



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029831-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE CARVALHO VALADARES (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029831-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELLA DE CARVALHO VALADARES 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 21.02.2019, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018203-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784/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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTES para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

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

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

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 15575847 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015182-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DO CARMO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

para, no prazo de 05 (dias) dias, querendo, juntarem aos autos os 

endereços completos (com rua/avenida, número bairro e CEP). Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019703-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT0019825A (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO CURVO NUNES (RÉU)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

 

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

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

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

– ID 16523195. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 464839 Nr: 32633-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MORAES ALCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECT MOBILE, LEANDRO NEVES 

SANTANA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1070846 Nr: 55762-70.2015.811.0041

 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: FRANK ANTONIO AMORIM DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808111 Nr: 14570-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FREIRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - 
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OAB:10.891 MT, LARISSA DO PRADO AMARAL - OAB:21693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 704819 Nr: 39503-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. B. DE SALES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:8958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 302498 Nr: 14325-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RICARDO BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE MATTOS ANFFE - 

OAB:8754, Rogério Naves da Silva - OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 939544 Nr: 54347-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS MAMEDE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10.841/MT

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

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

 Compulsando os autos verifico que o advogado José João Vitaliano 

Coelho fez carga dos autos em 04/09/2018 e somente o devolveu em 

11/09/2018.

Dessa forma, a fim de se evitar futura arguição de nulidade processual 

por cerceamento de defesa, defiro o pedido de fls. 289 e devolvo o prazo 

recursal relativo à decisão de fls. 253/254, bem como concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação acerca da petição de fls. 257 e para 

apresentação dos dados bancários para fins de devolução de numerário.

Outrossim, defiro o pedido de fls. 304/305 e determino a intimação da parte 

executada Unimed Cuiabá-MT, por meio de seu Patrono, via DJE, para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino ainda a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento 

de Sentença.

Concedo também o prazo em comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes se manifestem acerca da petição de fls. 259/260.

Ao final, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 774806 Nr: 28032-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ESPINDOLA MORAES, HERTA KLEIN 

TOLKSDORF, HELIO MALUF, GENILSON FERNANDES DE SOUZA, JORGE 

ALBERTO VIEIRA, GERALDO RODRIGUES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 776609 Nr: 29938-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIR ANTONIO SALTON, ARCILIO BASSICHETTE, 

ALUIZIO GOMES DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO DE MELO, CELESTE 

ROSBACH DE SOUZA, CELSO ANTONIO VEDANA, ERCILIO ROCHA 

CANDIDO, VALDEMIRO LUIZ LUPATINI, ERNANI GUIMARÃES DA SILVA, 

EURIDES BOASKEVIS, ILDA DE ALMEIDA ALVES, LUIS CARLOS IORIS, 

MARIA GOMES VERA CARNEIRO, VALMIR MENEZES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 777325 Nr: 30681-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIR MONTEIRO DA SILVA, ADERMO SERAFIM, 

ALFIERI ANGELO MARIN, BRASILINO ALVES TOSTA, CELIA CASTANHA 

SEEHAGEM, DARCI APARECIDA GOMES, FRANCISCO SILDO DE 

OLIVEIRA, ELIA EDUARDO DA SILVA, ILDA PEREIRA QUINTINO, IRENE 

NOQUELE DE SOUZA, JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, MAURY 

GONÇALVES CAMPOS, ORESTES OGLIARI, RAIMUNDO LIMA, SILVANO 

IZIDORIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779345 Nr: 32790-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARETT APARECIDA FALEIRO., EDSON BOM 

DESPACHO SILVA RODRIGUES, JOÃO BALANI RODRIGUES ALVES, Hélio 

Nunes de Oliveira Filho, IZABEL DE ARRUDA CAMPOS, JACILDO LEITE 

MOREIRA, RODRIGO POMPEU CARDOSO, JOSÉ FIRMINO NETO, NOIZE 

BISPO DA SILVA, NEIDE DA SILVA MAIA, NOCELINA BISPO DA SILVA, 

SANDRO MARQUES DA SILVA, LINEU MARTINS DE OLIVEIRA, CAMILA 

MARTINS, TANIA ZULEICA ZANENGA, VALERIO KOVALSKI, WALNER 

SPECK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 783342 Nr: 37039-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALBERTOM, ALBANIR CARVALHO, BRUNO 

BOEING, ILSON RUPOLO, APARECIDO FRANCISCO PINTO, BELMIRO 

VICENTE PAVIN, IVONE APARECIDA RODRIGUES, JOÃO SILVERIO, 

EUZENI FERREIRA ALVES, MATEUS ALVES, LUCAS ALVES, LINCOLN 

ALVES, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES NETO, JOSÉ CARLOS LUCAS, JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS, LUIS ERNESTO GORINI, LUSIANO PEREIRA 

MARTIM, MALVINA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA MOGGI, MARIA 

MISTURINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786143 Nr: 40030-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENJAMIM RAIMUNDO WATHIER, INGRID 

MADELEINE WATHIER MARTINS, DERCI DE FARIAS BATISTA, MARLENE 

PEREIRA BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786375 Nr: 40264-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSÉ DONATONI, AGUINALDO SANTOS DA 

GAMA, DIRCE MARIA UEMURA, JOSÉ HENRIQUE NONATO, JODIR 

FERNANDO CAUDURO, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MATTOS 

PITOMBO, SERGIO ROBERTO NUNES, VANTUIL NIWTON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 
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suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786464 Nr: 40361-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DE LURDES PEREIRA SILVA, ESPÓLIO DE 

ARNO HERHOLT HEIDEMANN, MARLENE WINK, JOÃO GARCIA GARCIA, 

ESPÓLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, MARLENE PINHEIRO DE 

ALMEIDA, JORGE ALVES DE ARAUJO, JOSÉ ARNALDO GONÇALVES, 

JOSÉ DE OLIVEIRA, PAULO MIYAHASHI, SEBASTIÃO MANOEL DE 

MAGALHÃES, SONIA NOGUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792133 Nr: 46226-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ABEL SILVÉRIO DE ALMEIDA, HENRIQUE 

SILVÉRIO DE ALMEIDA, HELIO SILVERIO DE ALMEIDA, MARIA ALMEIDA 

PROENCIO, ALCEU SILVERIO DE ALMEIDA, GETULIO SILVÉRIO DE 

ALMEIDA, NELSON SILVERIO DE ALMEIDA, ELIO ALVES DE OLIVEIRA, 

ELVIO ANDRIGHETTI, ERENITO DA SILVA, GENESIO DA SILVA PALMA, 

GENTIL TOMASONI, GETULIO DE CASTRO, GUSTAV ADOLF 

ISERNHAGEN, ELIAQUIM PEREIRA JORGE, IRINEU ZECCHIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, VINICIUS 

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804010 Nr: 10469-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO JESUS PEREIRA, MARIA 

AUXILIADORA PEREIRA, IZAC JONNES PEREIRA, MAICON DOUGLAS 

PEREIRA, FABIANO PASINI, HENRIQUE ALVES BALLEJO, IRNO 

STALLBAUM, ESPÓLIO DE ISAURA LOPES SABINO, ANTONIO OSORIO 

SABINO, LINDA MARIA SABINO, BRAZ ISMAEL SABINO, LINDORA 

SABINO, LINDAURA SABINO PEREIRA, JOICE ALESSANDRA MENDES, 

JORDELINO RANGEL SOARES FILHO, PEDRO GALLI, SEBASTIÃO 

BORGES CORREA, SERGIO LARI PERFETE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - OAB:18.184 

OAB/MT, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMANTO PASSINI - 

OAB:13.842-A/OAB/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 834874 Nr: 40148-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATÍLIO GRISÓLIA FILHO, CÍCERO CANUTO, LUZIA 

AUXILIADORA CAMPOS FRANÇA, MARCOS ROBERTO ALVES LIMA, 

FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 845473 Nr: 49175-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: LUPERCIO FERREIRA MACHADO, ESPOLIO DE MANOEL 

ELIAS TABOSA, FRANCISCA DA COSTA CAVALCANTI, TEREZINHA DE 

FRANÇA TABOSA, MARIA HERMINIA DA COSTA FARIA, ESPOLIO DE 

MARIO DESCHAMP CAVALCANTI, PAULO FUZETTI, OLINDA FINATO, 

NATALIO DE CARVALHO ALMEIDA, NORMA PAVÃO, ESPOLIO DE 

RUBENS BORTOLIERO, LEANDRO BORTOLIERO, ANDRE ILDO 

BORTOLIERO, SALVADOR REIS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 812109 Nr: 18602-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES BORGES FILHO, BERECINE MARIA DA 

SILVA, JOSIL DE MIRANDA MUNIZ, CLEMENTE ROCHA, ENEDIR ELIZABETE 

FERREIRA MENDES, ESPÓLIO DE ERZILA DE MIRANDA MUNIZ, JOÃO 

CARLOS DA SILVA, VALERIA ILSE RAIMUNDO, GERD UWE KLIEWER, 

JOÃO PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ ARI RAIMUNDO, EDNA 

VANILCE RAIMUNDO, JARI RODRIGO RAIMUNDO, ROSECLER MARIA 

RAIMUNDO CASTRO, PIETRO ERALDO MARTINELLI, LUIZ SERGIO 

CANDIDO DA SILVA, VALDINEZ ALVES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808581 Nr: 15046-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES CAMPOS, JOSE RODRIGUES DE 

SOUZA, SIMÃO BISPO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:4567/RO, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932494 Nr: 50662-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA, JOSÉ BATISTA DOS 

SANTOS, PETRONILHA DE ALMEIDA MELO, JOSÉ LUIZ DE SOUZA, JOSÉ 

PEDRO FERREIRA, ESPÓLIO DE MESSIAS JOSE DE MELLO, SYBELI 

MARINA DA GAMA GIRÃO, AMADEU JOSE DE MELO, LUIZ GONZAGA DE 

ALMEIDA MELO, NELSON BALSAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931663 Nr: 50195-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA MARCONDES DE MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.
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Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925875 Nr: 47049-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DA SERRA CANNO, OZÓRIO PEREIRA 

DOS SANTOS, RUBEM COUTO, SERGIO EDUARDO DIEL, ESPÓLIO DE 

PEDRO DALABENETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DALABENETTA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920598 Nr: 43809-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALVERINO GIUSEPE SCHECHELI, ERLETE 

LUIZA SCHECHELI, CLAUDETE MARIA SCHECHELI, SERGIO PAULO 

SCHECHELI, ARIDES PEDRO XAVIER, ESPOLIO DE CLARO THIAGO 

CASSIANO, MARTA DE CARVALHO NUNES, JOSÉ ALVES DA SILVA, 

JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, HAYDEE 

LOUREIRO JOAQUIM, NEIDE MARIA LOUREIRO JOAQUIM VIDAL, ESPÓLIO 

DE NEIF JOAQUIM, TIAGO CASSIA DE ALMEIDA, PRISCILA APARECIDA 

GOTARDELLO, PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917726 Nr: 41899-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALCY DUARTE DE FIGUEIREDO, 

FERNANDO MARQUES DE FIGUEIREDO, GILBERTO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916847 Nr: 41370-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA, 

CAROLINY MERY MESQUITA GARCIA, CATARINA MARIA MESQUITA 

GARCIA DALBEM, CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA, EDVALDO 

DELBEN, ESPÓLIO DE DIDIMO DELBEN, SERGIO DAUZACKER MIRANDA, 

ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, NOBORU ONISHI, ROSSANA STÁBILE, 

ESPÓLIO DE JAYME ANTONIO ROVELI, JOSÉ ROVERI, ELZA ROVERE 

FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916669 Nr: 41219-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MANOEL, EDILA MARIA VIEIRA DIAS, LUIZ 

ANTONIO PARDO, ETELVINA MOREIRA RIBEIRO, JOSE FERREIRA DA 

SILVA, MARIA DE SOUZA BRITO, PAULO DE OLIVEIRA MATOS, PAULO 

ROBERTO CASTAGNO PAIM, UICHIRO YONEMOTO, SIMÃO DA SILVA 

FERNANDES, ESPÓLIO DE VLADISLAU JOSE TOMCZYK, ANNEMARIE 

PFANN TOMCZYK, ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.
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O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 911865 Nr: 38094-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SILVA DELGADO, IRACEMA DIAS PINTO, LUIZ 

SOARES FRANCISCO, MIGUEL PEREIRA DE ANDRADE, JOSÉ FERREIRA 

LIMA, JOAO ALVES DA SILVA, SEVERINO BISPO DE FIGUEIREDO, 

OCLECIO DE ASSIS GARRUCHO, THALIA DALL PIZZOLO, NILO BENEDITO 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 868247 Nr: 8142-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NELSON ROCHA PRATES, MARIA 

VISQUETTI PRATES, NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO REINERS, 

NIVALDO SOTTO PONTELLI, PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES, WILSE 

SOARES VOLPI, ESPOLIO DE SEBASTIAO VOLPI, VANESSA LUCIANE 

VOLPI, ALETHEIA PATRICIA VOLPI, SUZANA PAULA VOLPI, SERGIO 

PAULO SCHECHELI, ESPOLIO DE TEREZA PIOVEZAN PEZZIN, DARCI 

PEZZIN, VALDECIR EMERICK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808286 Nr: 14753-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JEOVÁ BEZERRA, MARCELO CAETANO 

DO VALLE BEZERRA, ANA PAULA DO VALLE BEZERRA MENDONÇA, 

MARIA TEREZINHA LEITE DE BRITO SILVA, MARIA FARIA FEDRIZZE, 

NORMA IZABEL SCHAF POLVERINE, ESPÓLIO DE RUTH FUDIE ONOHARA, 

STELLA MARIS VANNI CATUNDA, WANDIR SOARES MASSAFRA, PEDRO 

MARTINS DOS SANTOS, ROBERTO JONAS DE MACEDO, CLAUDIO 

TOSHIO ONOHARA, VITAL CRISANTO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 445762 Nr: 20298-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROYTA DA SILVA FRISON, ESLY SEBASTIÃO 

MOREIRA DE SOUZA, FLORIANO ANTÔNIO MACIESKI, MARIA LINHARES 

QUESSADA, ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA, JOSE 

MARIA MOREIRA, PEDRO DO VALLE FEITOZA JUNIOR, MARINA GOMES 

DE CERQUEIRA, WALDEMAR ALVES BARRETO, VALENTIM ERNESTO 

SALVALAGGIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 450862 Nr: 23336-78.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO VASSELI, ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, 

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, DIRCEU PROVENZI, JOÃO BATISTA 

RIBEIRO, JOSIAS DE LIMA, ROGERIO PIOVEZAN PEZZIN, SEBASTIÃO LUIZ 

DA SILVA, SERAFIM DE SOUZA MENDES, YUKIO SHIBUKAWA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

- OAB:10133/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 467734 Nr: 34417-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE MOURA, ESPÓLIO ANTONIO DIAS 

DE MOURA, DEJANIRA MARIA TRENTIN, MARLI TRENTIN KRONBAUER, 

DIRCE ALEXANDRINA GIRO, ESPOLIO ANTONIO GIRO, EZEMAR MOURÃO 

DA SILVA, ELAINE TERESINHA TRENTIN, MARLEI TRENTIN, VALMOR 

TRENTIN, ESPOLIO ERNESTO TRENTIN, JAQUELINE MOURÃO DA SILVA 

OURIVES, ESPOLIO EZER MIRANDA DA SILVA, PAULO SERGIO CAMPOS, 

TEREZA HALUMI AIKO SHIMOKAWA, THEREZINHA ERNESTINA DE 

ARRUDA MUTRAN, MARIA AUXILIADORA MUTRAN, SANDRA MIKA 

SHIMOKAWA MATOS, MARILENE FERREIRA CAMPOS, JOÃO ANCELMO 

CAMPOS, ESPOLIO HILDA FERREIRA XAVIER CAMPOS, ESPOLIO JUDITH 

MUTRAN FIGUEIREDO, IOL ALCANTARA BOSCARDIN, ELOIR BOSCARDIN, 

ESPOLIO ORLANDO BOSCARDIN, RAUL ANTONIO ZONETTI, ESPOLIO 

RUBENS ZONETTI, EDIVALDO YUZO SHIMOKAWA, EDINELSON KEIJI 

SHIMOKAWA, WALDERSON RYUITI SHIMOKAWA, ESPOLIO SOITI 

SHIMOKAWA, NELCI SECCO BERTE, ESPOLIO WANDERLEY JOSE BERTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 467798 Nr: 34476-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEUSMAR MESSIAS FREITAS, ANTONIA GOELLER, 

DALILA MARIA GONÇALVES BARBOSA, CANDIDA DE OLIVEIRA FRANÇA 

CAMPOS, ESPOLIO BALDUINO GOELLER, EMILIO CARLOS HIROSHI, Iran 

da Silva Fernandes, TEREZINHA ROSA MORESCO, ESPOLIO IZALTINO 

PAULO MORESCO, ALCIDOS ANTONIO FORSTHOFER, ESPOLIO LIDIA 

FORSTHOFER, MERCEDES GIUSTTI, PAULA FRANCINETE DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:4567/RO, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 725439 Nr: 21166-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDES SANTIN, CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO, 

EDGAR DA SILVA RONDON, ONORINO SONALLO, CREUZA 

AUXILIADORA DE SOUZA DUARTE, WERNA HILDA MAYER, ADEMIR 

VIEIRA LOPES, DALTRO MOACIR VARGAS GINDRI, MARIA NECI MOREIRA 

DA ROCHA, VENANCIO DA GUIA BARBOSA, NAPOLEÃO PEREIRA 

GOMES, NEY MOREIRA DE SOUSA, OTMAR LAURO DERLAM, JOÃO 

MOREIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE VICENTE BEZERRA NETO, MARIA 

FERNANDI CATALÁ, ADEMIR NARCISO BERTUOL, YOLANDA TEIXEIRA 

BEZERRA, TERESINHA CÉSAR RESENDE WIMMER, MARIA TERESA 

PIMENTEL ABREU, ROBERTO DAL MOLIN, CATARINA FRANCIO, GIOVANI 

ALMEIDA GONÇALVES, JOÃO GABRIEL DA SILVA, LIDIA APARECIDA 

DOS SANTOS, DORIVAL MENDES DA ROCHA, ESPOLIO DE ANTONIO 

RODRIGUES PIMENTEL, ESPOLIO DE BASILIO MENEZES CATALA, 

ESPOLIO DE BENJAMIN RAIZER, ESPÓLIO DE ANACLETO PEREIRA DA 

SILVA, CLEONICE GOMES CHEIN, CLERICE GOMES DE JESUS, LAURA 

AMANDA F. GOMES, MARIA LÚCIA BRAGA, ESPÓLIO DE MILTON GENTIL 

JACOB, MARIA RODRIGUES JACOB, ESPOLIO DE VILEBALDO GOMES DE 

JESUS, VALDA FERREIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA - 

OAB:6277/MT, MARCO ANTONIO MENDONÇA - OAB:28404/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736259 Nr: 32670-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR DOMINGO ZAUZA, FERNANDO MARQUES DE 

FIGUEIREDO, LOURDES FERREIRA DIAS, ANTONIO GAZETA, BERTOLINA 

FARIAS LOBO, CARMO TORRES DELGADO, DYONÍSIO CORRÊA PORTO 

FILHO, HIROSHI OKAWA, DARCI FUHR, DELZUITA ARAUJO COSTA E 

SILVA, GERALDO RIVA, HELENA ELOISA BRUSSOLO, HILDA ROZA DA 

SILVA CANTON, IRMA MAIER BRUSTOLIN, JAIR BOCALAO, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA, LEONEL BRIZOLLA, LILIANE MONTEIRO DA SILVA, 

OSWALDO AKIRA KISHINO, WALDEMIR DAMBROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 739425 Nr: 36070-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR LOPES DE FARIAS, ALBINO BUCHELT, 

ALCEBIDES MACHADO RODRIGUES, ALCIDIO BARRETO, APARECIDO 

MORAIS, ATAIDE SOARES DA SILVA, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, 

MARIA JENI SECCKI, LERI DOS PASSOS, EVANGELISTA OLIVEIRA 

COSTA, IRINEU DOMINGUES DA COSTA, JOAO ZANELATO, MARIA 

APARECIDA ALVES LEHNEN, MATEUS DOS SANTOS, EVANDRO CARLOS 

VILELA FERREIRA, DERLI SECCKI, MARLENE SECCKI, ALESSANDRA 

SANDOVAL VILLELA JOSE TANNUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 444763 Nr: 19691-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMARY SANTOS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746045 Nr: 43227-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO EURIDES MACHADO DE MORAIS, GILDÁZIO 

LOPES, IVALDIR BENINI, ILSON RUPOLO, JEFFERSON NOGUEIRA, 

MANOEL MACHADO, ROBERTO ALVES ATHAIDE, RENATO BORGES 

LEAL, SANDRA DE CARLI NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759999 Nr: 12333-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÁLIA MARIA DE CARVALHO FERREIRA, MAURINO 

ALVES FIALHO, GOTTLIEB MULLER FILHO, CAROLINO ALVES FIALHO, 

JOSE SEBASTIÃO DA COSTA, SUCESSORES DE FRANCISCO FIALHO 

CARVALHO, MARIA DE FATIMA FERREIRA MARCHI, JOSÉ SIMON BUENO, 

OACYR CRISOSTOMO BARBOSA, MANOEL TAVARES, MARLEI TRENTIN, 

JOSE DIRÇO ULTRAMARE, SALVADOR APARECIDO ULTRAMARE, DIRCE 

APARECIDA JALDI, DELAZIR DIOMAR ULTRAMARE RIBEIRO, 

SUCESSORES DE ORTENCIO ULTRAMARE, RAINELLO ANTONIO DALPIAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 
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arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763812 Nr: 16418-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELVITO TELES BARRETO, CLAUDIO RAMON SOUZA 

BARRETO, FERNANDO COVEZZI DA SILVA, LUCIANA DE SOUZA 

BARRETO, LUCIANO JARDEL DE SOUZA BARRETO, ESPÓLIO DE 

CLEONICE GONÇALVES DE SOUZA, EDIO VARGAS GINDRI, JOSÉ 

ROBERTO SANTANA, JOSE NEI VARGAS GINDRI, JOÃO ALVES DE 

SOUZA, MILTON VARGAS GINDRI, ESPOLIO DE IZOLINO GINDRI, KATIA 

NAZARETH DE JESUS DA SILVA, LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL 

ALVES CORTEZ, ROBERSON JORGE BARBOSA, NEYDE MENDES COSTA 

NERY, RICHARD WELLENGTON DO BRASIL RODRIGUES, ESPÓLIO DE 

LAURO BENTO CORTEZ, NELIO SECCO, NEUSA GOMES DE OLIVEIRA, 

SILVIO DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11.872, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763813 Nr: 16419-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARTINEZ, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA, 

JOÃO MOREIRA DA ROCHA, CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, JOÃO 

TIAGO DA SILVA ROSA, MARIANGELA CASSIA SILVA ROSA, LUIZ 

ALMEIDA SALIES, MARIA TEREZA VILELA AGUIAR, RAIMUNDO INACIO, 

JOSÉ JOÃO MIGLIORANZA, RITA ALVES MONTEIRO, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, MARIA FERREIRA DA MATA, EUCLÍDIA NARCISO 

COSTA MENEZES, SIRLEY RODRIGUES FERREIRA, RODRIGO MARTINEZ, 

SEBASTIÃO CARLOS LEITE, SEVERIANO TAVARES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764770 Nr: 17430-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA BARBOSA NOGUEIRA, LUIZ GONZAGA 

TRAVAINA, MARISA GIRALDELLI, MILTON VARGAS GINDRI, MANOEL 

GOMES FILHO, MARIA ERENITA SANTOS ROSA, ZÉLIA POMPEO DE 

CAMPOS, SALET IORIS, SALETE HILBIG GOMES, VANDERLEI RAMOS DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 765753 Nr: 18464-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR FERREIRA SOARES BELIATO, ADENILSON 

FIGUEIREDO XAVIER, ALDENE XAVIER DOS SANTOS, ADEMIR XAVIER 

DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTONIA FIGUEIREDO XAVIER, ANTONIO 

VERGINIO BARBOSA, EDA LOURDES RONDON, BERNADETH 

CASTRILLON LARA, CELSON BRASILEIRO RIOS, CLOVIS CESAR DE 

FREITAS, EMILIA GUARIENTI, ILSE DIESEL, JOÃO CAETANO AMARAL, 

JOSE ARMANDO RIBEIRO FILHO, SHINICHI KALAKAMI, MAURO SOUZA 

LEITE, MERCEDES SCHREINER, CLEUZA DA SILVA, THIAGO DA SILVA 

DOS SANTOS, ANGELA PALOMA DA SILVA SANTOS, ESPÓLIO DE 

VIVALDO SANTANA DOS SANTOS, WANDERSON PEREIRA DE SOUZA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766791 Nr: 19563-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 36 de 730



TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILCE GOMES DA SILVA MEISTER, CLEUSA LEONEL 

AFONSO, VALDENOURA BENEDITA DE SOUZA NASCIMENTO, 

GERALDINO GOMES DA COSTA, ADELIA GOMES FERREIRA, ESPOLIO DE 

FRANCISCO AGUINELINO DO NASCIMENTO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA 

FILHO, JOSE MARIA MOREIRA, NILSON LUIZ BECKER, PEDRO DIAS DE 

ARRUDA, MARIA TEREZINHA BARBOSA SEMOTO, ESPOLIO DE SEISAKU 

SEMOTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768199 Nr: 21074-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO BILLEK, NESTOR CONVERSANI PIMENTEL, 

ODONY VENDRUSCOLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES LIMA - 

OAB:13441-B, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768202 Nr: 21077-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE KABBAZ, ANTONIO ALVES 

PEREIRA, IZER DE MELLO SERRA, APARECIDA JULIÃO FRAZÃO, ODAIR 

JOSÉ DE MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769009 Nr: 21950-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA SOBREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769010 Nr: 21951-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO BALBOENO DA SILVA, ALEN CESAR DA 

SILVA, CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, DELZUITA ARAUJO COSTA E 

SILVA, BENEDITA MOREIRA OLIVEIRA, DECIO LOPES MELHADO, ELZA 

GELLIS ADDOR, EURIVALDO SILVA PEREIRA, MARIA DA PENHA 

EVANGELISTA, EDILIA TAVEIRA DE ANDRADE, ADEVAIR ALVES DE 

REZENDE, EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO, ROSELENE 

EVANGELISTA MONTEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS EVANGELISTA, 

JOSE CETRA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 37 de 730



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769883 Nr: 22878-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALBERTINO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773884 Nr: 27055-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARY ASTROGILDO DE FIGUEIREDO, JONAS 

PACHECO DE CARVALHO, MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI, 

ORLANDO FLORENTINO, MARCOS ANTONIO ZACCHI, MARIA JOSEFINA 

FURONI DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 774802 Nr: 28028-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO DALCHIAVON, IZABEL MARIA BRAGA DE 

OLIVEIRA, CELINA BUSSIKI MARTINS RONDON, JORGE LUIZ RIZZARDI, 

ALESSANDRA FERNANDA BUSSIKI RONDON, JOÃO BOSCO DA CRUZ, 

PAULINO ISHIZUKA, CASSIUS KLEY WIEDERKEHR, KEIDY KATTIUSCIA 

WIEDERKEHR, JORGE RAMOS DA SILVA, JOSE CARLOS ARMANDO, 

JOSÉ DIAS, INGRID WERLE WIEDERKEHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434604 Nr: 13613-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO MARTINS DA SILVA, DANIEL PEREIRA DA 

SILVA, ELEUZA DAMIAO, DIEGO ALBERTO ARALDI, DEBORAH CRISTINA 

DAMIAO, IVO VALADAO, RUI ZANCHET, JAMIL GONÇALVES, JOSE DE 

MATOS, SANDRA MARILIA DA SILVA GERALDO, VALDENIR ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16108/MT, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434560 Nr: 13571-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO PERAZOLO, ANGELO DELL ERBA NETO, 

AUGUSTO DUNCK, CEZAR LUIZ RIPPEL, DEOLINDO TOLOTTI, EDIO 

SCHWANTES, JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA, ERNESTO DE SOUZA SILVA, 

JOSE CARLOS BIESDORF, JOSE VILAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 
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(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434370 Nr: 13429-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON BATISTA DE QUEIROZ, ANTONIO ARGENTON, 

ESPOLIO DE ANTONIO GARCIA, JOÃO DEOLIVAR GARCIA, ANTONIO 

MARCILIO, DURVALINO SERRANO, EUNICE FERNANDES GOMES, ESPOLIO 

DE LUIZ HUFFEI HASSEGAWA, JANDIRA LOPES HASSEGAWA, MARCIA 

ROSANA RODRIGUES, MARISIO RODRIGUES DE GODOY, VALDECI MOTA 

NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 797851 Nr: 4236-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CIRO EZEQUIEL DA SILVA, ERDETH 

JUVINA FONTES DA SILVA, CÉSAR FONTES DA SILVA, CIRO EZEQUIEL 

DA SILVA FILHO, ANDREIA VIZENTIN SILVEIRA, GISELE CRISTINA 

FONTES DA SILVA SANTOS, NELSON ANDRADE DOS SANTOS, GISLAINE 

FONTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GUSMÃO DE FARIA, ALBANY 

LOPES BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na 

presente ação, para declarar a aquisição originária, pela usucapião, do 

imóvel objeto da matrícula n. 109, livro n. 8-B, folha 73, do 2º Serviço 

Notarial e Registral da Capital, extinguindo o feito com resolução mérito, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do novo Código de Processo 

Civil.Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais 

e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos dos artigos 82, § 2º, e 

85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.Preclusa a via recursal, intimem-se as 

partes para requerer o que de direito, não se manifestando, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 832221 Nr: 37822-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS ZANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE FREITAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 

- OAB:17510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Desapensamento

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, desapensei destes autos os de nº 

8805-16.2012.811.0041 da Ação Reivindicatoria, proposta por Maria Inês 

Zanelli contra Adriana de Freitas Moreira, nos termos da decisão de fls. 

146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 798559 Nr: 4947-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOACIR MOREIRA DA SILVA, A.L. 

CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA, LINDOMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Artur da Rocha Capilé - 

OAB:6187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT

 Ante todo o exposto, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. 

Decorrido o prazo recursal e inexistindo pedido de cumprimento da r. 

sentença, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais e 

o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879186 Nr: 16299-58.2014.811.0041

 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: LAUCÍDIO ANTÔNIO DA SILVA, ELZA BRASILIA 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para: a) 

DECLARAR a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 

67/68 e do Contrato de Locação de Imóvel Residencial de fls. 72/78, 

celebrado entre as partes e b) CONDENAR a requerida ao pagamento 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).TORNO DEFINITVA a 

liminar concedida às fls. 87/88-v.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1350696 Nr: 19786-94.2018.811.0041

 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: LUCIANE ZAMBRIM MENDONÇA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a Secretaria deste Juízo conforme determinado no §§ 4º e 6º do 

artigo 1.202 da CNGC.

“(...)

 Art. 1.202. (...)

§ 4º No caso de embargos de terceiro, antes de fazê-los conclusos para 

o despacho inicial, o gestor judiciário deverá certificar a respeito da 

existência de outros bens penhorados, além do bem, objeto dos 

embargos, apensando-se aos autos principais.

 (...)

§ 6º Recebidos os embargos de terceiro, o gestor judiciário procederá ao 

seu registro, à sua autuação e ao seu apensamento aos autos principais, 

independentemente de qualquer despacho, certificando-se, ainda, sobre a 

sua tempestividade, se for o caso.

(..)”

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 889443 Nr: 22864-38.2014.811.0041

 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: CRISTIANO AUGUSTO SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, fernando augusto vieira - OAB:7627A, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte autora faleceu no curso do processo.

Quanto a produção da prova pericial médica, mantenho-na a fim de evitar 

futura alegação de cerceamento de defesa pela parte ré, mormente por 

não verificar a prejudicialidade do seu objeto consubstanciado nos 

quesitos a serem respondidos.

Desta feita, DEFIRO a habilitação do Espólio, representado por sua 

inventariante Karla de Oliveira Scherer, no polo ativo, bem como 

DETERMINO a realização da perícia de maneira indireta.

Cientifique-se o perito, levando-se a efeito as demais determinações já 

existentes nos autos.

Sem prejuízo, proceda-se a retificação da autuação.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928068 Nr: 48263-69.2014.811.0041

 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: MARLEIDE DE ALMEIDA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD BRASIL S/A - AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT, IGOR FERNANDO PORTELA SALES - OAB:25.098/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR solidariamente as rés ao 

pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir desta 

sentença.Condeno solidariamente, ainda, as rés ao pagamento da outra 

metade das custas processuais, bem como os honorários de 

sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor desta parte da condenação 

(art. 85, § 2°, do CPC).Intime-se a ré Ford Brasil S/A para efetuar a retirada 

dos documentos do veieulo juntados à fl. 409, o que deverá ser 

certificado.Por fim, espeça-se alvará do valor já depositado em Juízo em 

favor da parte autora, observando-se os dados bancários informados à fl. 

403.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791859 Nr: 45946-69.2012.811.0041

 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: GAFISA S/A - SPE 40 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINA SGUAREZI RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Paulo Germanos - 

OAB:154.056/SP, WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - OAB:195.920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 15714-O

 Vistos.

 Cumpra-se o já determinado à fl. 2484, de maneira que intimem-se as 

partes para manifestarem acerca da resposta do perito (fls. 2487/2489), 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1027721 Nr: 35674-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118224 Nr: 18000-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANJELA DO CARMO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, 

YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA, WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA – 

OAB/MT nº 3.565-B para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias 

(art. 234, §2º), RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil, para procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 

431 e §§ da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo 

estabelecido, deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da 

CNGC, expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos 

autos (art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB 

subseção de Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; 

No caso de busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a 

regularidade do feito e das peças encartadas, bem como certificar o 
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estabelecido no inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e 

não localização do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 

435 da CNGC, remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público 

para apuração do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 

356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1155727 Nr: 34212-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L V F CAETANO EIRELI - EPP, LUCIANO 

ANDRADE BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 107209 Nr: 476-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - 

OAB:2320/MT, JUVINO GONÇALVES DA SILVA - OAB:2534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o andamento do feito, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772743 Nr: 25860-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, BELCINA 

FIGUEIREDO WANDERLEY, ZÓZIMO QUERINO DA SILVA, LEODEA 

PEREIRA LINO, JOSÉ VANTUIL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932036 Nr: 50425-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALVES DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE 

OLIVEIRA, LUIZ DEZAN, LEDIO LUIZ DE MORAES, LEONILDA FABRI, 

LILIAN SILVA AMBROSIO, JUAREZ SANTOS, PEDRO BONI, MARCUS 

AUGUSTUS PEREIRA BURGHARDT, MARIA DE JESUS BARROSO 

CARVALHO, ESPÓLIO DE ROSALINA ALMEIDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883562 Nr: 18945-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOLENTINO GOMES ARANTES NETO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIPTOE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT, Wander Bernardes - OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BORELLA - 

OAB:49790

 Vistos.

Intime-se o requerente para regularizar sua representação processual 

nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, § 3°, NCPC), juntando o 

respectivo instrumento de procuração.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 929631 Nr: 49091-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO TOLENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEDA AGUA/ HYDROPANTANAL IND. E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA GODOY DA COSTA - 

OAB:7982, JORGE WILLIAM CORRÊA MOREIRA - OAB:5859/MT

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

inaugurais, para: a)RESCINDIR o contrato mantido entre as 

partes.b)CONDENAR o réu ao pagamento do aditivo contratual perfazendo 

o montante de R$56.604,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quatro 

reais) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora, no patamar de 

1% a.m., desde a data da citação 16.12.2014 (art. 405 do Código 

Civil).Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, 

apesar da revelia, cada parte deverá arcar com 50% (cinquenta por 

cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 
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10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento nos 

artigos 85, §2º e 86 do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892701 Nr: 25035-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ARÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de citação da ré por carta precatória, conforme 

requerido às fls. 107/108.

 Deve o requerente retirar a deprecata, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

a expedição pela secretaria, e comprovar a distribuição da precatória no 

Juízo deprecado em trinta (30) dias, contados de sua retirada da 

Escrivania.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804394 Nr: 10859-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE DALLARMI RODRIGUES THOMÉ, ÁLVARO 

PIZZATO QUADROS, ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE, DANYELLE 

DALLARMI RODRIGUES, DERCIO MATHIAS, JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA, 

MARIA DAS DORES BATISTA, ORLANDO GALLE, OSMAR MORAES DE 

ANICEZIO, ROSEDARQUE MACIEL GARCIA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO 

MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931248 Nr: 49969-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SANTANA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770415 Nr: 23433-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE KABBAZ, EDMUNDO TENUTA 

FILHO, LUIZ ANTONIO SCHIMIDT TRAVAINA, LAUDELINO COELHO 

ORMONDE, GABRIEL MONTEIRO, JOSE VICENTE DA SILVA, MARIA 

APARECIDA ALVES LEHNEN, MARIA BERTA DE MATOS HEIMBACH, 

MANACEZI BARBOSA DE OLIVEIRA, OSMAR ROSA PEREIRA, VICENTE 

ROCHA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1079953 Nr: 1486-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISUDY PIRES SIQUEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759256 Nr: 11549-81.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, GILBERTO DIAS DE 

LIMA DIAS, JACQUELINE GOMES LINS, LUIZ CARLOS DA COSTA, 

JESULINO PEREIRA, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, LUIZ NOGUEIRA 

FONTES, OSVALDO ROSSI JUNIOR, NEIDE VEZARO, VITAL ANTONIO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772237 Nr: 25339-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR FRAGA DA SILVA, ALBERTO DAL MOLIN, 

BLANDINA NOLETO MEIRA, ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA, 

ATAIDES SATIN, DAGMAR DE OLIVEIRA FALEIROS, GILBERTO 

CANEPPELE, GREGORIO DA LUZ OLIVEIRA, NEUZA BENEDITA DA SILVA 

ZATTAR, EDMUNDO SOUZA BRITO, JOÃO PAULO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931157 Nr: 49926-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA SE, MARIA MOREIRA PEREIRA, 

SEVERINO EUFRAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754038 Nr: 5999-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE TEREZINHA MACHADO, EUDES FORTES, 

JOAQUIM JOSÉ MACEDO, GEMINA CESARIO DOS SANTOS, MAURICEIA 

LUCAS CESARIO DE OLIVEIRA, JOSÉ MOREIRA BRAGA, JURANDY 

BORGES DE REZENDE, LINDOMAR FERREIRA SALUSTIANO, MARIA 

GRAÇA IZZI PRATAVIEIRA, ODILON RACHID ABOULHOSN, RITIELLY 

EDUARDA LOPES MENDONÇA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772744 Nr: 25861-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR ALVES DA SILVA, SEBASTIANA CORACI DE 

JESUS, JUCELMA PAULINHO ALVES, DERCIO DE SOUZA BORGES, 

EDVAM SOFFA, ERNESTO BONETI CATANIO, ITELVINA MARTINS DE 

MELO, IVETE LOURDES COMIM, JAMES ARTE COMIM, POLIANA ALVES 

PEDROSA, TEKLA WAGNER, NOEMIA MARIA WAGNER PIANI, ARLETE 

ZANETE WAGNER, NERI WAGNER, ARI CARLOS WAGNER, HILARIO 

WAGNER, MIGUEL VIEIRA, JOVERCINA RODRIGUES DE MELO, 

VALDETINA RODRIGUES MONTALVÃO DA VITORIA, VENIS MARTINS DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.
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Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913862 Nr: 39384-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, SILVIA WANDERLINDE - OAB:OAB/ MT 11.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DE MELO COSTA, Cpf: 

69775940125, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para realizar o cumprimento da obrigação 

(cumprimento da sentença), efetuando o pagamento do valor de R$ 

5.672,67 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), de 

acordo com o § 1º do art. 523 do CPC.

Despacho/Decisão: Código 913862Vistos.Trata-se de cumprimento de 

sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor.Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (fls. 91).Na 

hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na formaart. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento.Não ocorrendo o pagamento no 

mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.Cumpra-se.Cuiabá, 

11 de outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 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, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 450872 Nr: 23340-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBANO KOHLER SOBRINHO, DARCY HUTTRA, 

GENILSON FERNANDES DE SOUZA, LINO FERREIRA DA CUNHA, JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, MARCIAL JOÃO COVER, RAPHAEL DELL ERBA 

NETO, ROSA ANGELA CERUTTI, TERTULINO NERIS DIAS, UNALVA 

SABINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 715789 Nr: 9772-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA PATUSSI GIMENES, EDMUNDO TENUTA, 

MARINA REGINA PIMENTA CERQUEIRA, EMILIA SOARES DE ARRUDA, 

ISABEL ROSA RAMOS, JOÃO IVADIR THIBES, ROSENY COSTA 

MARQUES AMARILHA, PEDRO CELESTINO MENDONÇA NETO, THEMIS 

PIRES DE ANDRADE, WALDEMAR ABREU FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 776415 Nr: 29727-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA DE ABREU CAVALVANTI, ANTONIO EDISON 

RODRIGUES, ANTONIO EDUARDO TAVARES COUTO, ANTONIO 

FRANCISCO FERREIRA, APARECIDA MARIA APONE, BENTO ABREU LUZ, 

CLEIDE GAUDÊNCIO SILVA, EDUARDO LUCAS DA SILVA, CLAUDINA 

MONTALVÃO GUEDES, ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS, CIDERME ALVES 

DUARTE, CELIA REGINA MAZZER CUNHA, EDI ISMAEL DE FREITAS, 

EDMAR CHAVES, ERIKA HITOMI YAMAMOTO, IRLANA REGINA 

GAJARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 
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inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917716 Nr: 41889-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO AUGUSTO CERQUEIRA CALDAS, 

THAYSA DE LIMA CERQUEIRA CALDAS MONTEIRO, DERCINA FERREIRA 

DA SILVA, LEOINEZ ZENAIDE ALBUQUERQUE PEREIRA, RAQUEL 

CAROLINA PEREIRA COSTA, ESPOLIO DE EDER PEREIRA, HENRIQUE 

ANTONIO MARTELLI, VICENTE BARROS DE MIRANDA, ESPOLIO DE JIRO 

TAKANO, OSCAR TADAYUKI TAKANO, LUCIA BENICIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 418540 Nr: 5338-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:8360, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA - 

OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento 

de sentença para determinar o prosseguimento do feito. Intime-se a parte 

exequente/impugnante para efetuar o pagamento de R$ 734.535,15 ( 

setecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quinze 

centavos), no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de prosseguimento da 

execução com as medidas expropriatórias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913862 Nr: 39384-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, SILVIA WANDERLINDE - OAB:OAB/ MT 11.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE REQUERENTE, 

por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

o edital de intimação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em 20 (vinte) dias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 771110 Nr: 24163-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY ARAUJO MIRANDA DE CAMPOS, LENI 

MASSAKO KIDA MIZUTA, LUIZ DUARTE SILVA JÚNIOR, LUIZ CARLOS 

SAMPAIO, LUIZ CARLOS CARLINI, NELSON ROSSI BURATTO, ORLANDO 

NOVAIS DE BRITO, PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA, MARIA CRISTINA DE 

AGUIAR CAMPOS, IVETE ROEDER, IVONE ROEDER, VALDECIR ROEDER, 

REGINA DAS DORES BARBOSA, RENAN PINHEIRO DE ALMEIDA, VALDECI 

SERAFIM DA SILVA, VANDERLEI VILELA FERREIRA, LEONILSON COUTO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865671 Nr: 6118-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JERONIMO HENRIQUE DE VASCONCELOS, 

SEBASTIANA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907813 Nr: 35450-10.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR RODRIGUES, ALICE MASHINA HATTA, ERALDO 

PEREIRA DE SOUZA, JOÃO ASSONI, HERCÍLIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

SOUZA, ESPÓLIO DE LAURINDO PEREIRA DE SOUZA, LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS, PRESENTINA ALVES ELEOTERIO, MAURÍCIO ALVES DE SOUZA, 

PEDRO FERREIRA PINTO, PRISCILA GRAZIELA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917257 Nr: 41608-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA, CELSO 

KRZYZANSKI, CLÓVIS KRZYZANSKI, COTRAC CENTRO OESTE 

TRATORES LTDA, MARIANE ANTÔNIA BORGES DE CAMPOS E SILVA, 

IVAR MARIO FANTINEL, ESPOLIO DE OSVALDO NUNES DA SILVA, 

NEUSA NUNES DINIZ, ESPOLIO DE RICARDO RUZIN, EUNICE MARIA 

LAZZARI RUZIN, GIOVANI LEANDRO RUZIN, DAIANA RUZIN KMIECICK, 

TEREZINHA CATARINA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 897607 Nr: 28015-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880561 Nr: 17119-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLER SILVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos sobre a certidão de fl. 158, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880623 Nr: 17157-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MARGARETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada, na pessoa de seu(a) advogado(a) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar nos autos o Banco, Agência, número da Conta e número do 

CNPJ, a fim de se dar cumprimento a sentença de fl. 116 e verso, no 

tocante a expedição do competente alvará. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775808 Nr: 29074-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA ARTISTICA DFATY LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. GONÇALVES DE 

ALMEIDA - OAB:16279, THIAGO CARDOSO FRAGOSO - 

OAB:269439/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES S. ORIONE 

E BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759257 Nr: 11550-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO CARDOSO DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO 

DIAS DE FREITAS, FERNANDO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA, CICERO 

GOMES FONSECA, DAUDITE OLIVEIRA COSTA, GERCINA FERREIRA 

ALVES, IZABEL CONSUELO MARINEZ MARTIN, HELENIO TEODORO DO 

ESPIRITO SANTO, LORIVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO, VALDERLEI 

PALUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768895 Nr: 21824-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO VISCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779923 Nr: 33422-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, KATYA REGINA CURVO 

GALITZKI, GERALDO MAGELLA DE ALBUQUERQUE CURVO, JUREMA 

TOSETTO MONTAGNA, PAULO FERDINANDO MONTAGNA, OLIVEIRA 

SILVEIRA, JERSON JOÃO MONTAGNA, FABIO MARCOS MONTAGNA, 

SANDRO AGOSTINHO MONTAGNA, VALMIR JOSÉ MONTAGNA, SIDNEI 

BINDER DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857796 Nr: 60025-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENI ALVES MIRANDA, NAIR LUIZA ZANATTA, 

NILZA OLIVEIRA TEIXEIRA, OLAVO PEREIRA DA CRUZ, NELSON DA 

SILVA, OSVALDO MUNIZ CAMARGO, WALDER REINALDO RIBEIRO, 

SHEILA CABRAL DA SILVA ZANCHET, SEBASTIÃO BELARMINO DE LIMA, 

ESPÓLIO DE REINALDO DA CRUZ RIBEIRO, SAMARA PATRICIA SOUZA 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932025 Nr: 50420-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZIRA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764937 Nr: 17611-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ HENRIQUE DE CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791907 Nr: 45996-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908094 Nr: 35600-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA, JOÃO PINTO DOS SANTOS, JULIANA ITALIA 

BORGES, DANIEL BERNARDO FELIPPE, LUIZ CARLOS DA SILVA, SAMIR 

ARABI, MANOEL GOMES FILHO, MARCO ANTONIO FRATUCHELLI, VILMA 

CANALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 458254 Nr: 28261-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILI MARIA ISOTON DA SILVA, MARIA CATARINA 

RODRIGUES DE MORAIS, NÉLIA BENEDITA DE CARVALHO TEIXEIRA, 

ZULEICA DE BARROS DA SILVA, MARIA DAS DORES DE LIMA, ANTENOR 

TAVARES, NILTON MORENO, NIDIA LOPES, SARA DE JESUS FAVERO, 

MOACYR DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA 

- OAB:MT/ 16708

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932050 Nr: 50438-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CALOS BARBOSA, ANTONIO DO 

NASCIMENTO, EMÍLIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA, DEUSELIA PAZ 

CAMARA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, ÉSPOLIO DE DIAMANTINO 

FRANCISCO, OSVALDO DOS SANTOS, LAIR CÉSAR FIGUEIREDO PIRAJÁ, 

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, MAURO JUNIOR DEFENTE, SEBASTIAO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 
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(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759497 Nr: 11808-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DOMINGOS DOS REIS, ARLINDA MACHADO 

DA SILVA, JULIO DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, GENILSON FERNANDES DE 

SOUZA, IVONETE MARTINS COSTA, TEREZA MARIA DA CONCEICAO 

MEDEIROS, SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA NETO, PEDRO FRANCISCO 

SIMIONATO, ARUKO NOBOKITE, LUCIANA C. MEDEIROS, JUSCELIO 

CONCEICAO MEDEIROS, MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR, ODETE DE 

FATIMA GIRALDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913262 Nr: 39039-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKEMI SAKUDE SUMIYOSHI, ANTONIO BATISTA DA 

SILVA, BENEDITO MURILO DE GODOY, CARLOS CAMPOS MACIEL, EDITE 

EUNICE DE SOUZA, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, JOÃO JOSÉ BRITA, 

JEFFERSON HATIN RASLAN, LUIZ SOARES FRANCISCO, ESPÓLIO DE 

EVERALDO RONDON, EDILSON SOUZA RONDON, SUZANE A. RASLAN, 

MANUEL GOMES DA SILVA, MARIA ERIDAN DE AMORIN SILVA, SEDIMAR 

DE SOUZA GONÇALVES, JOSELINA DA CRUZ COELHO LANNES, SAMAR 

A. RASLAN, JUVENIL ADIL DE BRITO, ROBERTO KAVANISHI, SANDRA 

ADRIANA DE AMORIN GOMES, SUZANA CRISTINA DE AMORIN GOMES, 

SAULO ALESSANDRO DE AMORIN GOMES, TETSUE FERNANDO 

SUMIYOSHI, VALÉRIO VALENTIN GALANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:39.016/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 930792 Nr: 49695-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AGENOR VIEIRA DE MELO, CELIA VIEIRA 

DE MELO, NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS, CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA, 

LOURIVAL VIEIRA DE MELO, DIVONE VIEIRA DE MELO SANTOS, JACIRA 

DALOSTO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses, a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913335 Nr: 39077-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES SALVIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

O Ministro Gilmar Mendes do excelso Supremo Tribunal Federal, relator do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, que versa sobre os expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, determinou em 31/08/2018 a 

suspensão de todos os processos individuais e coletivos, seja na fase de 

conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 

24 meses a contar de 05/02/2018, data em que foi homologado o acordo e 

iniciado o prazo para adesão dos interessados.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018 ou ulterior deliberação 

proveniente da corte Suprema.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342601 Nr: 13106-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMIR LEITE ROCHA, ZENAIDE FERREIRA 

CAMARGO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE GIMENES DE 
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FREITAS, para devolução dos autos nº 13106-45.2008.811.0041, 

Protocolo 342601, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036997-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA (AUTOR(A))

EURIVALDO SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036997-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EURIVALDO SILVA PEREIRA, SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA 

RÉU: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A., 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de 

pedido de reconsideração formulado pelos autores EURIVALDO SILVA 

PEREIRA e SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA visando à 

concessão do pedido de tutela antecipada para determinar que as 

requeridas procedam à instalação do medidor e ao fornecimento de 

energia do imóvel, no prazo de 24 horas. Pois bem. Em uma análise mais 

acurada dos autos, e considerando os novos documentos apresentados, 

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. Como já analisado anteriormente, os autores comprovaram a 

aquisição da unidade habitacional das primeira e segunda rés (Ids. 

16171412 a 16171425). E agora, verifica-se pelos documentos de Id. 

16284518 e 16284190 que todas requeridas possuem conhecimento a 

respeito da ausência de energia na residência da autora. O que ficou 

demonstrado por meio da Carta de Esclarecimentos emitida pela UNIKO 87 

– EMPREENDIMENTOS LTDA e que as construtoras pretendem atribuir a 

responsabilidade pelo não fornecimento de energia à Energisa, enquanto a 

Energisa atribui às construtoras, tudo isto em detrimento da regularização 

do serviço a atendimento às necessidades do consumidor. Entendo que 

também restou configurado o perigo de dano, tendo em vista que o 

fornecimento de energia é serviço essencial à realização das atividades 

diárias. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO o pedido liminar, e determino que as requeridas 

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S/A 

procedam à instalação do medidor, conforme necessário, no prazo de 02 

(dois) dias, e, após, determino à requerida ENERGISA MATO GROSSO o 

fornecimento de energia do imóvel, no prazo de 24 horas. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho 

a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034654-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (AUTOR(A))

SARA IUNG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034654-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIRO NEREU MACHADO, SARA IUNG RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. VALMIRO NEREU 

MACHADO, ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS” em desfavor da 

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED 

RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., 

pretendendo, liminarmente, a cominação às rés da obrigação 

consubstanciada na autorização/custeio do seu tratamento infiltração 

facetária e transforaminal. É o breve relato. Decido. Ajuizada a ação em 

11/10/2018, determinou-se à parte autora que acostasse aos autos 

documentos comprobatórios da sua insuficiência de recursos para o 

custeio das custas e despesas processuais em despacho de 15/10/2018, 

ao que a parte autora se manifestou em 18/10/2018, vindo a gratuidade de 

justiça almejada a ser indeferida conforme fundamentação explanada na 

decisão de 30/10/2018. Recolhidas as custas processuais pertinentes em 

05/11/2018, vindo os autos conclusos para apreciação da tutela provisória 

de urgência pretendida, sendo que a parte autora peticionou ainda em 

09/11/2018, emendando a sua petição inicial com os documentos de id 

16430829. Feitas tais digressões, com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária ser beneficiária de plano de saúde junto à parte ré, a 

indicação do tratamento infiltração facetária e transforaminal, sob pena de 

piora no seu quadro geral de saúde com o comprometimento dos seus 

movimentos, sendo que em sede de cognição superficial, com os 

documentos carreados aos autos em 09/11/2018, demonstrou que a parte 

autora passou por cirurgia em sua clavícula para colocação de placa 

metálica e pinos em junho de 2018, o que permite a ilação do agravamento 

das dores em decorrência dos problemas em sua coluna, elementos estes 

que se demonstram suficientes para a concessão da liminar, diante da 

simples negativa da ré, por discordar do tratamento proscrito à parte 

autora pelo seu médico assistente, o que contraria a jurisprudência 

pacífica dos tribunais superiores (. Do mesmo modo, verifico o perigo de 

dano inclusive o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte 

autora poderá sofrer piora clínica em decorrência do seu quadro de saúde 

caso não seja imediatamente submetida ao tratamento proposto pelo 

médico que a acompanha atualmente, mormente quando se verifica que 

vem passando por acompanhamento psicológico/psiquiátrico. Necessário 

consignar, ainda, que o direito à saúde foi elevado pela Constituição 

Federal à condição de direito fundamental do ser humano, a constituir bem 

de elevada importância. O direito subjetivo à saúde representa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 50 de 730



prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição Federal de nosso País (CF, 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade se deve velar, de 

maneira responsável e representa, na concreção do seu alcance, um 

gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, 

especialmente daquelas que nada têm e nada possui a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. A 

partir dessa premissa, as operadoras ou seguradoras de saúde, na 

elaboração e no cumprimento do contrato, possuem o dever de agir com 

boa-fé, a abranger o respeito e a lealdade, preservando-se a dignidade, a 

saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do 

segurado, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade. De fato, o 

direito à livre iniciativa, que garante a atuação destas empresas no 

mercado, deve ser exercido em harmonia com o princípio da boa-fé 

objetiva, respeitando-se a defesa dos consumidores, porquanto as 

restrições, quanto aos procedimentos complementares e opcionais, não 

podem abranger, em contrapartida, intervenções e tratamentos 

indispensáveis à manutenção básica da saúde do usuário, tanto física 

quanto mental. Ora, é certo que a impossibilidade da parte autora iniciar 

seu tratamento, agrava seu quadro de saúde de forma imediata, e, em 

razão da ausência do tratamento infiltração facetária e transforaminal, 

poderá ter uma evolução da sua patologia, inclusive, com repercussão de 

natureza psicológica/psiquiátrica para cuja acompanhamento foi indicado, 

o que tornará muito mais custoso ao plano/seguro de saúde se tal episódio 

ocorrer. Friso, ainda, que a matéria em discussão nos autos deve ser 

analisada à luz do entendimento consolidado pelo Colendo Tribunal 

Superior de Justiça que a respeito do tema fez editar a Súmula 469, 

verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde.” Dessa forma, dúvidas não pairam quanto à aplicação da 

legislação consumerista ao caso dos autos, o que desde já pugna a parte 

autora, com a consequente aplicação das medidas que asseguram os 

direitos básicos do consumidor, especialmente aquelas previstas nos 

artigos 6º, incisos IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

entre outras. Ademais, entendo que além de afrontar os dispositivos da 

legislação consumerista é inegável que a demora em proporcionar de 

maneira efetiva o tratamento autorizado, atenta também contra o princípio 

da boa-fé contratual cuja previsão está contida no artigo 422 do Código 

Civil Brasileiro, verbis: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Em última análise, dada a gravidade da situação 

relatada e demais aspectos envoltos na controvérsia, incide no caso dos 

autos o princípio da dignidade da pessoa humana que constitui um dos 

fundamentos sobre os quais está alicerçada a República, conforme 

previsão contida no artigo 1º, III, da Constituição Federal, verbis: “Art. 1º A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da 

pessoa humana;” Nesse diapasão, o contrato não pode ser visto 

tão-somente como um instrumento de circulação de riquezas, mas também 

como de desenvolvimento social, visto que o interesse das partes 

contratantes não pode contravir a valores constitucionais, como por 

exemplo, a defesa do consumidor (arts. 5.º, “caput”, XXXII, e 170, “caput”, 

V, da Constituição). Portanto, em que pese o interesse econômico das 

empresas de planbo de saúde, entendo ser mais relevante a proteção que 

deve ser conferida consumidores, que têm posição vulnerável na relação 

jurídica (art. 4.º, I, da Lei 8078/90), sobretudo porque o objeto principal do 

negócio jurídico é a saúde, direito fundamental social. Assim, preenchidos 

os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada 

comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a parte 

requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito for julgado 

improcedente, poderá pleitear o ressarcimento das despesas de que trata 

o processo. Diante do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória 

de urgência vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar 

que a parte ré autorize/custeie o tratamento infiltração facetária e 

transforaminal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de execução 

indireta, inclusive, com a aplicação de multa cominatória diária que arbitro 

desde já no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 100.000,00 

(cem mil reais), sem prejuízo da sua eventual majoração. Em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 19/02/2019, às 

08:30 horas, para audiência de conciliação que será realizada na sala 04 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. 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 (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

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 (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Forneça a parte autora ao Oficial de Justiça os 

meios necessários ou comprove o depósito do valor das diligências 

necessárias ao cumprimento do mandado de citação/intimação da liminar. 

Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a urgência 

que o caso requer, inclusive, sendo necessário, em sede de plantão 

judiciário. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luís Pereira 

Cajango Juiz de Direito em substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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JANDIRA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039537-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANDIRA CRUZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. JANDIRA CRUZ DE OLIVEIRA 

ajuizou a presente “INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C DANO MORAL” em face da ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação 

à ré da obrigação consubstanciada na abstenção do corte do serviço, 

relativamente à UC - Unidade Consumidora n. 6/417228-4, instalada no 

imóvel em que reside, uma vez que a fatura do mês de janeiro de 2018, 

com vencimento em 24/8/2018, teria embutida em seu valor importância 

correspondente a recuperação de consumo de meses anteriores. É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 
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pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi 

possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária através da fatura e documentos 

de id 16503030, que no mês de janeiro de 2018 houve faturamento de 

recuperação de consumo de meses anteriores, de maneira que o corte do 

fornecimento de energia por esse motivo se afigura ilegítimo, consoante 

jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo 

modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que o corte 

de energia acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é 

serviço público essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte 

ré se abstenha de cortar/suspender o serviço de fornecimento de energia 

elétrica, relativamente à UC n. 6/417228-4, em decorrência do débito da 

fatura do mês janeiro de 2018, com vencimento em 24/08/2018, no valor 

de R$ 410,98, até o deslinde deste feito, sob pena de aplicação de multa 

cominatória diária que arbitro desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), para o caso de descumprimento injustificado da medida, limitada ao 

patamar de 10.000,00 (dez mil reais). Tratando-se de potencial relação de 

consumo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte 

autora. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o 

dia 18/02/2019, às 11:00 horas, para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). 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 (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038986-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUNA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENDULA LOPES CORREIA OAB - MT25631/O (ADVOGADO(A))

DJAFFARI CARDOSO RAMOS OAB - MT21859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038986-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALEX LUNA PRATES REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos. ALEX 

LUNA PRATES ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA 

ANTECIPADA” em face da ÁGUAS CUIABÁ S/A, pretendendo, 

liminarmente, a cominação à parte ré da obrigação consubstanciada no 

restabelecimento do serviço de fornecimento de água no imóvel em que 

reside, matrícula n. 73077-7, relativamente às faturas dos meses de 

agosto, setembro e outubro de 2018, em razão de suposta irregularidade 

na medição/cobrança do seu consumo. É o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios 

da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através dos históricos de consumo e faturamento e 

das faturas acostadas nos id´s 16408128, 16408131 e 16528754 a 

16529141, que o seu consumo corresponde em média a aproximadamente 

15 m³ (quinze metros cúbicos) por mês, ou seja, percebe-se que houve 

um considerável aumento na sua conta de água, o que em sede de análise 

perfunctória permite a ilação da existência de alguma irregularidade. Do 

mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que 

o corte de água acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a água 

é essencial aos afazeres domésticos e à manutenção da vida do cidadão. 

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar à ré que se abstenha 

de suspender ou manter suspenso o serviço de fornecimento de água em 

sua residência, matrícula n. 73077-7, neste caso, restabelecendo-o no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, relativamente à faturas dos meses de 

agosto, setembro e outubro de 2018 e das que se vencerem 

subsequentemente, até o deslinde deste feito, sob pena de aplicação de 

multa cominatória diária que fixo desde já no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da 

sua majoração. Ressalva-se à parte ré o refaturamento da água 

consumida pela parte autora até o limite representado pela média mensal 

do seu consumo que este Juízo estabelece provisoriamente em 15 m³, 

inclusive, relativamente aos meses que são objeto desta ação, cujo 

inadimplemento, após a remissão das respectivas faturas, poderá dar 

ensejo ao corte/suspensão do fornecimento. Em atenção ao que determina 

o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 19/02/2018, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 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 à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 
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como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

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 (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, inclusive, 

sendo necessário, em sede de plantão judicial. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1032357-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DANIEL DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032357-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

URBANO DE PAIVA REQUERIDO: GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ Vistos. 

URBANO DE PAIVA ajuizou a presente “AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

COMUM COM PEDIDO DECLARATÓRIO” em face de GRÊMIO DANIEL DE 

QUEIROZ, pretendendo, liminarmente, a concessão da medida cautelar de 

sustação de protesto de cheque emitido fraudulentamente. É o relato do 

necessário. Decido. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária a emissão de cheque de valor superior cuja 

assinatura nele aposta divergiria da sua e que tão logo tomou ciência da 

situação registrou boletim de ocorrência relatando o fato e solicitou ao 

banco emissor das cártulas a sua sustação. Do mesmo modo, foi possível 

verificar o perigo de dano, consubstanciado no lançamento do nome da 

parte autora em cadastros restritivos de crédito além dos efeitos 

deletérios decorrentes do próprio protesto. Além disso, observa-se que 

não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo a parte ré. Nesse diapasão, embora 

o protesto tenha se efetivado, traz-se à colação jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça assentando a possibilidade da suspensão dos 

seus efeitos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. SUSPENSÃO 

DOS SEUS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA E 

FUNGIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E AS 

ANTECIPATÓRIAS DOS EFEITOS DA TUTELA. - O princípio da fungibilidade 

entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela 

confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a 

título de antecipação dos efeitos da tutela. - Segundo o entendimento do 

STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há 

discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de 

protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 

do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as 

circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor 

diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom 

direito e quando houver a prestação de contra-cautela. - De acordo com o 

poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas 

cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode 

ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão 

dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (STJ, REsp 

627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 25/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 198). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS 

NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. Esta eg. 

Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de 

prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo 

suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de 

declaração. 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não 

basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e 

expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 

confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os 

requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. O mero ajuizamento de demanda judicial discutindo o débito não 

é suficiente para obstar a negativação do devedor ou o protesto de títulos, 

sendo necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) 

ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial 

do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na 

aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do 

valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser 

apenas de parte do débito. 4. Tendo o Tribunal de origem expressamente 

consignado a ausência de verossimilhança das alegações autorais, estão 

ausentes os requisitos para o deferimento do pedido de suspensão do 

protesto relativo ao débito em questão. 5. Agravo regimental não provido. 

(STJ, AgRg no AREsp 598.657/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DUPLICATA DE SERVIÇO. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO 

EFETIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE 

EM RECURSO REPETITIVO. 1. Cuida-se, na origem, de ação cautelar de 

sustação de protesto na qual se decidiu ser impossível seu manejo para 

suspender os efeitos de protestos já efetivados. 2. A duplicata é um título 

causal, sendo necessária a existência de efetiva relação jurídica 

subjacente para que o credor possa emitir o título. 3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no poder geral de cautela e 

no princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as 

antecipatórias dos efeitos da tutela, aliados à aparência do bom direito e à 

prestação de contracautela, admite a utilização da medida cautelar para 

suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado. 4. O resultado da 

análise do negócio jurídico vinculado às duplicatas emitidas pode 

influenciar no reconhecimento da legalidade do título protestado ou na 

extensão do débito, de forma que o ajuizamento da cautelar objetiva 

assegurar o resultado útil da ação principal. Precedentes. 5. No caso, 

cabível a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de 

questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e 

do oferecimento de caução no importe de R$ 6 milhões. 6. Posicionamento 

em harmonia com julgamento da Segunda Seção (REsp 1.340.236/SP, Rel. 
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Min. Luiz Felipe Salomão), sob o rito do art. 543-C do CPC. 7. Recurso 

especial provido. (STJ, REsp 1549896/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

09/11/2015). Por outro lado, como se vê da jurisprudência acima, 

necessária a prestação de caução destinada à respectiva preservação 

de direitos, segundo a discricionariedade do julgador, não se prestando 

para tanto a de alimentos perecíveis. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LIMINAR DEFERIDA – 

CONDICIONAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU 

FIDEJUSSÓRIA – REJEIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O magistrado tem o poder 

discricionário de rejeitar a caução, quando não for comprovada a sua 

propriedade, o valor e também as condições em que se encontra o bem, a 

fim de que a finalidade da caução seja frustrada no futuro, causando 

prejuízo indevido a parte contrária. (TJMT, RAI 8527/2015, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2015, p. DJE 

26/06/2015). Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para conceder medida cautelar de 

suspensão dos efeitos do protesto de protocolo n. 12090997, levado a 

efeito pelo 04º Serviço Notarial da Capital, relativamente ao Cheque n. 

SW-001996, emitido em 20/02/2018, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Após a prestação de caução idônea pela parte autora, oficie-se ao 

04º Serviço Notarial da Capital para que suspenda os efeitos do protesto 

do título executivo objeto da pretensão ação declaratória até ulterior 

deliberação deste Juízo. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do 

NCPC, DESIGNO o dia 29/01/2019, às 08:00 horas, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 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 à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

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 (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Emerson Luís 

Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. 

O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039261-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RIBEIRO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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: ( ) 1039261-19.2018.8.11.0041 WESLEY 

RIBEIRO DUTRA 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 09h04, 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: 1039261-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RIBEIRO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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: ( ) 1039261-19.2018.8.11.0041 WESLEY 

RIBEIRO DUTRA 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 09h04, 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: 1039468-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EL HAGE (AUTOR(A))
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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: ( ) 1039468-18.2018.8.11.0041 FABRICIO EL 

HAGE 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 08h48, 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: 1039468-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EL HAGE (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)

 

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: ( ) 1039468-18.2018.8.11.0041 FABRICIO EL 

HAGE 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 08h48, 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: 1037700-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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: ( ) 1037700-57.2018.8.11.0041 LEANDRO 

PEREIRA DE ALENCAR 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 09h36, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037700-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: ( ) 1037700-57.2018.8.11.0041 LEANDRO 

PEREIRA DE ALENCAR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 
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20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 20/02/2019, às 09h36, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712391 Nr: 5958-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO 

MATO GROSSO S.A - ETEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Victor Arrais Malheiros 

Neves - OAB:15.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 872641 Nr: 11524-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BORTOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JACILANE FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA MORBECK MACHADO 

- OAB:24016/O

 Trata-se de Ação de Despejo c.c Cobrança de Aluguéis em Atraso 

ajuizada por RAFAEL BORTOLETI em desfavor de MARIA JACILANE 

FERREIRA GUABIRABA.

As partes entabularam acordo nos autos apenso, pondo fim a este 

processo.

Assim, tem-se que o acordo acoberta o presente feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado e, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Sem custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º, do 

CPC.

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768484 Nr: 21380-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA GRÁFICA BRINDES EXCELENTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA GALINDO VANALLI - 

OAB:10982, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - 

OAB:6063

 Verifica-se que os trabalhos periciais já foram instalados, contudo o 

alvará dos honorários do expert não foi expedido.

Assim, expeça-se o competente alvará para liberação dos valores 

referentes a 50% do valor total da perícia em favor do expert, 

observando-se os dados bancários informados à fl. 608.

Após, intime-se o perito para que dê continuidade aos trabalhos periciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 260/264, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033636 Nr: 38416-09.2015.811.0041

 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: JOANICE SOUZA CRUZ MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCELAINE CARNEIRO NEVES - ME, 

GILCELAINE CARNEIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT
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 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 laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 382/401, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746536 Nr: 43747-11.2011.811.0041

 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: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT

 Aguarde-se a manifestação das partes acerca do interesse na produção 

de prova pericial nos autos em apenso, para fins de julgamento 

simultâneo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766244 Nr: 18991-98.2012.811.0041

 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: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 

E MEIO AMBIENTE DE MT - SISMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

 Intime-se o advogado Dr. Bruno Costa Alvares Silva, (fls. 221/verso e fl. 

222), para informar se irá dar continuidade na defesa da parte requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1052974 Nr: 47859-81.2015.811.0041

 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: UZIAS PACHECO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 453093-4/2018 no 

valor de R$ 9.365,69.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746449 Nr: 43660-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FÁTIMA DIAVAN FRUET, LAURO DIAVAN 

FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGUI - 

OAB:OAB/MT 905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Cientifiquem-se as partes acerca dos áudios juntados à fl.780, referentes 

às testemunhas ouvidas por meio de carta precatória.

No mais, intimem-se as partes para que informem se ainda há interesse na 

produção de prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137068 Nr: 26092-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA CECILIA 

HENRIQUE PINHEIRO, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, 

WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 Expeça-se ofício ao 2º CRI de Cuiabá – MT, para que proceda com o 

levantamento do arresto anotado sob a AV-4-85.424.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 441718 Nr: 18091-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSERVE SERVIÇOS PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARRERA LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

LTDA, JOSE NIVILI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de inclusão de restrição judicial por meio do convênio 

RENAJUD uma vez que os veículos possuem alienação fiduciária nos 

termos do art. 7º do Decreto-Lei n° 911/69 e, ainda, possuírem restrições 

trabalhistas incluídas anteriormente.

Solicito informações mediante convênio INFOJUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 414239 Nr: 2891-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUNORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L ENGENHARIA LTDA, JUSCELINO LIMA 

FERNANDES, LEONARDO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Defiro o pedido de fl.216.
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Solicito informações mediante convênio INFOJUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 924647 Nr: 46265-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANETE APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLOGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intime-se a parte autora para apresentar o CNPJ válido da empresa a ser 

penhorada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 937050 Nr: 53122-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, LG 

ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - 

OAB:2.255-A/RJ, Fernando Rosenthal - OAB:146730/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 146/147, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764172 Nr: 16806-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660

 Com fundamento no artigo 855 do Código de Processo Civil e 

considerando que dinheiro prepondera sobre outros bens, DEFIRO o 

pedido de penhora de crédito da parte executada frente à Associação 

Mato-Grossense dos Transportes Urbanos - AMTU, localizada na Rua 

Joaquim Murtinho, n° 755, centro, Cuiabá - CEP 78020-290.

Intime-se, por Oficial de Justiça, a Associação acima mencionada, para 

que bloqueie imediatamente a quantia de R$ 57.229,93 (cinquenta e sete 

mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) e informe, no 

prazo de 5 (cinco) dias, a existência de valores a serem creditados à 

disposição do juízo, em favor da parte executada, promovendo, no mesmo 

prazo, a transferência do valor bloqueado para a conta do juízo, cujos 

dados deverão constar do respectivo mandado.

Após a transferência do valor bloqueado para a conta judicial, retornem os 

autos à secretaria, que deverá proceder a intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084291 Nr: 3540-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, MIRIAN GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795, 

PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:17320, RENATO VALÉRIO FARIA 

DE OLIVEIRA - OAB:15.629/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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1063064 Nr: 52384-09.2015.811.0041

 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: FABIANO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MS 16.644-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 535, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 890741 Nr: 23736-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEBINA ALVES DA GUIA, PAULO ANDRE FELICIANO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORTOLETI, MARIA JACILANE 

FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA MORBECK MACHADO 

- OAB:24016/O, LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS - OAB:15.088

 Trata-se de Oposição ajuizada por ZEBINA ALVES DA GUIA e PAULO 

ANDRÉ FELICIANO DOS SANTOS em desfavor da RAFAEL BORTOLETI e 

MARIA JACILANE FERREIRA GUABIRABA.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos, consoante acordo noticiado às fls. 116/118.

Assim, a sua homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Sem custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º, do 

CPC.
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Diante da desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1095892 Nr: 8772-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DA CRUZ RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1046754 Nr: 44771-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a decisão que concedeu a tutela provisória de 

urgência à fl. 42, e, em consequência, determino que seja expedido ofício 

ao Cartório do Segundo Ofício da Capital determinando que seja dada 

baixa na averbação AV-20 da transcrição nº 103 e de todas as novas 

matrículas criadas no CRI do Segundo Ofício desta Capital, em nome da 

EKUBA PARTICIPAÇÕES LTDA, consoante rol indicado às fls. 139/143.No 

mais, manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls. 74, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1038028-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE MELO CHIRATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGNO TOMAZ DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038028-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALETE DE MELO CHIRATA RÉU: ALEXANDRE MAGNO TOMAZ DOS 

SANTOS Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por ESPÓLIO DE 

SALETE DE MELO CHIRATA em desfavor de ALEXANDRE MAGNO TOMAZ 

DOS SANTOS. Para tanto, aduz que as partes firmaram contrato de 

locação e mútuo acordo para desocupação do imóvel, tendo combinado 

inicialmente a data de 15/08/2018 para a desocupação. Ocorre que o 

locatário não retirou-se do imóvel na data aprazada e nem em nenhuma 

das datas combinadas posteriormente, tornando a situação insustentável. 

Pretende a parte requerente a concessão da tutela de urgência in limine 

para a realização do despejo da parte ré, com fundamento nos arts. 6º; 

9º, incisos I e II; e 59, §1°, inciso I, da Lei 8.245/91. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. As possibilidades de 

despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, 

incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo 

(art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas 

testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses 

para desocupação, contado da assinatura do instrumento; Na presente 

ação, pretende o locador despejar o locatário em razão do 

descumprimento do mútuo acordo para a desocupação do imóvel, que 

deveria ter ocorrido até o prazo final de 18/10/2018. O autor comprovou a 

existência de um contrato de Locação de Imóvel, por meio do documento 

Id. 16264261, no qual as partes determinaram um prazo indeterminado 

para a locação, uma vez que o imóvel está a venda e o locatário 

comunicou que iria se mudar (item 03). No caso, verifico pelas imagens de 

Id. 16264270 que o locador e o locatário combinaram a data inicial da 

desocupação do imóvel como o dia 15/08/2018, mas o requerido não 

cumpriu o acordado e sempre pedia o adiamento do prazo. Como se vê 

elas imagens o locatário aparenta ser bastante compreensivo, renovando 

o prazo sucessivamente até o dia 18/10/2018, quando exigiu a saída 

imediata, permitindo ainda que o requerido desocupasse o imóvel no dia 

21/10/2018 (domingo). O pagamento da caução foi comprovado pelo 

documento de Id. 16264323. Destarte, considerando-se a presença dos 

requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato 

prevista no inciso I, do § 1º do art. 59, da Lei n. 8.245/1991, impõe-se o 

deferimento da liminar postulada pelo promovente. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela de urgência, concedendo a parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de despejo 

compulsório, com fulcro no art. 59, §1°, inciso VIII, da Lei 8245/91. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 19/02/2019, às 11h – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010293-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO OAB - MT20184/O (ADVOGADO(A))

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010293-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. INDEFIRO o 

pedido de ID 16445808, eis que a autora foi intimada em agosto/2018 para 

comparecer ao ato, e somente agora, após a citação da parte adversa, 

informou a impossibilidade. Ademais, a justificativa apresentada vem 

desacompanhada de qualquer prova dos fatos alegados. Assim, 

mantenho a audiência designada para o dia 28/11/2018 as 08:00 horas. 

Intime-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019102-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CONCEICAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019102-89.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Homologo 

a desistência da testemunha Cláudio Machado (Id 16531027). Encerro a 

instrução do feito e determino a intimação das partes para apresentação 

das alegações finais, no prazo sucessivo de quinze dias, iniciando pelo 

autor. Cuiabá, 21 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003073-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO LOURENCO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003073-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O TJMT 

deferiu o efeito suspensivo à decisão de ID 15023915 (RAI 

1012957-09.2018.811.0000). Intime-se a autora para impugnar a 

contestação (Id 16303134), no prazo legal. Cuiabá, 21 de novembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033822-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA MACHADO (EXECUTADO)

GABRIELLA BRAVO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033822-27.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16413708, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039386-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VILLANOVA TORRES NETO (REQUERENTE)

MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039386-84.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Os autores 

alegam que, por diversas vezes, cientificaram a ré acerca das infiltrações, 

porém, esta não tomou as providências necessárias para resolução do 

alagamento na garagem do edifício. Diante disso, intimem-se os autores 

para emendar a petição inicial, a fim de trazer aos autos referidas 

reclamações/notificações, no prazo de quinze dias. Em igual prazo, os 

autores deverão trazer o inteiro teor da legislação municipal invocada, nos 

termos do art. 376 do CPC. Cuiabá, 21 de novembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037758-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVINO ABILIO LUFT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037758-60.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestação ao deferimento do pedido de 

parcelamento das custas judiciais , juntada aos autos no ID 16599606, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Ana Maria 

Rosa Locatelli Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1084861 Nr: 3758-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHALY ALVES DE QUEIROZ, LIENE QUEIROZ DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 191/196, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 728098 Nr: 24008-52.2011.811.0041

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI 

NAKAZORA TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247
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 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pelo perito às 

fls.352/363, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 799556 Nr: 5982-35.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA EPP, ALI OMAR LAHIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas juntadas às fls.165/168 

e fls.170/171, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825882 Nr: 31847-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZETH ALVES DA CRUZ, LUMAR FRANCISCO DE 

ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE FIGUEIREDO PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, ante à ausência de cadastro do advogado da requerida 

Eloisa de Figueiredo Ponce não houve intimação para às partes 

manifestarem sobre o despacho de fl.67, fato que foi regularizado nessa 

data com o devido cadastro. Ante o exposto, nos termos da legislação 

vigente, do art.482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de publicar novamente a certidão de intimação. " Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1061742 Nr: 51744-06.2015.811.0041

 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: LEONTINA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou nova data de perícia para o dia 

17/12/2018, das 08:00 as 10:30 horas conforme ordem de chegada, a 

realizar-se na Rua: 24 de Outubro, 827, sala 8, Galeria 24 de Outubro, 

Bairro: Popular, Cuiabá - MT. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do art.482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825882 Nr: 31847-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZETH ALVES DA CRUZ, LUMAR FRANCISCO DE 

ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE FIGUEIREDO PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº. 318/47-60.2013.811.0041

Código 825882

Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064402 Nr: 52907-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER COSTA LEITE, JOANICE CORDEIRO VASCO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTORINI EMP IMOB COM E CONST LTDA, 

ANTÔNIO VIEIRA, CLEVER COSTA LEITE, DONATO LUIZ DE AMORIM, 

LUIZA APARECIDA PALARO, DELMIRAM GUIMARÃES DE ARAUJO, 

JOANICE CORDEIRO VASCO LEITE, ELISEU LUIZ DA SILVA, ELIO 

RODRIGUES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONATO LUIZ DE AMORIM, Cpf: 

16448065172, Rg: 0122552-9, Filiação: Durvalina Arruda Amorim e 

Raimundo Luiz de Amorim, data de nascimento: 22/10/1958, brasileiro(a), 

casado(a), contador, Telefone 65-9955-5562. atualmente em local incerto 

e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 
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como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Postula os Autores a declaração do usucapião do 

imóvel descrito na inicial, sendo os imóveis: lotes 13 (matricula 43.047). 

Lote 14(matricula 43.012), Lote 15 (matricula 41.025) e Lote 16 (matricula 

28.195) todos da quadra 24 do Loteamento jardim dos Ipês, registrados no 

cartório do 2º oficio de Cuiaba-MT, do Municipio de Cuiabá-MT. Posse 

mansa, ininterrupta e pacifica há mais de 15 (quinze) anos, requerendo 

que seja declarado por sentença a propriedade dos referidos imóveis, 

bem como o respectivo mandado de inscrição do titulo no registro de 

imóveis, para os devidos efeitos legais.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lotes Urbanos nº 13,14,15 e 16 

localizados na Av, Doutor Meirelles, Bairro: Jardim dos Ipes, Cuiabá -MT

Despacho/Decisão: Processo nº. 52907-21.2015.811.0041 Código 

1064402 Vistos etc. Intime-se a parte autora para manifestar a acerca das 

certidões negativas de páginas 192 e 194, em 15 (quinze) dias. Deverá em 

igual prazo, providenciar os documentos requeridos à p. 206. Defiro o 

pedido (p. 185) de citação do réu Donato Luiz de Amorim por edital. Cite-se 

por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 

30 (trinta) dias, as rés. Citada, por edital, e certificado a não manifestação 

no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara. O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 - CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas 

em razão da aludida indisponibilidade.” “Por certo, no âmbito do TJMT, já é 

feita a disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por 

meio da publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, 

como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser 

publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades 

do inciso II do art. 257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com 

prazo de 30 dias, também deverá ser publicado em jornal local de ampla 

circulação, nos termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 

02/2018- CNJ. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda 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, SUELY DA SILVA 

SANTANA, digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1040884 Nr: 42020-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOLO GALVÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/O, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para trazer aos autos o 

comprovante do recolhimento do ITBI, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 256241 Nr: 19831-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH AUGUSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚBIA MARIA SOUZA ENORÉ, UNIBANCO AIG 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, THIAGO 

SILVA VIEIRA - OAB:18.976/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a LUIZ CARLOS 

DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 11769-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSITANNO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DOS SANTOS BARBOSA, SERGIO 

MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398795 Nr: 32207-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIEGE VIERO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO D. ALMEIDA 

- OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.911/MT

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 160, promovo o 

cadastro do Advogado ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA, cuja procuração 

encontra-se acostada à fl. 71; e intimo-o da decisão de p. 139/140 e 

posteriores, procedendo a republicação das mesmas, que seguem: 

"Decisão->Determinação", de 03/05/2016 (...)Destarte, não comprovada à 

ocorrência da prescrição intercorrente, ou existência de nulidade 

absoluta, a rejeição da objeção é medida que se impõe. Ante o exposto, 

REJEITO a presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a 

execução. No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de maio de 2016. 

"Decisão->Determinação", de 29/09/2016 Vistos etc. Antes de decidir 

sobre o petitório retro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel que 

se pretende penhorar. Aportando aos autos o documento referenciado, 

voltem-me conclusos, oportunidade em que, também, será apreciado o 

pedido de penhora em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 

de setembro de 2016. "Despacho->Mero expediente", de 28/11/2017 

Promova-se a imediata penhora e avaliação do bem indicado pelo 

exequente e objeto da matricula de p. 145. "Despacho->Mero expediente" 

de 12/11/2018 Vistos A decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade ainda não transitou em julgado, pois não consta dos 

autos que o patrono da executada tenha sido validamente intimado. Em 

que pese a certidão de p. 148, no sentido de que cadastrou o advogado 

da executada, das certidões de p. 149/158 se infere que o advogado da 

exequente consta cadastrado tanto no polo ativo, como no passivo. A par 

disso, sob pena de cerceamento de defesa, promova-se a imediata 

correção do cadastro do advogado da executada, intimando-se da 

decisão de p. 139/140e posteriores. Após o decurso do prazo, os demais 
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pedidos da exequente serão analisados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 11769-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSITANNO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DOS SANTOS BARBOSA, SERGIO 

MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para efetuar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) 

dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861660 Nr: 3048-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES 

AUTOMOTIVAS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1064402 Nr: 52907-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER COSTA LEITE, JOANICE CORDEIRO VASCO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTORINI EMP IMOB COM E CONST LTDA, 

ANTÔNIO VIEIRA, CLEVER COSTA LEITE, DONATO LUIZ DE AMORIM, 

LUIZA APARECIDA PALARO, DELMIRAM GUIMARÃES DE ARAUJO, 

JOANICE CORDEIRO VASCO LEITE, ELISEU LUIZ DA SILVA, ELIO 

RODRIGUES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a sua 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806876 Nr: 13357-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPARGATAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES, 

ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, GISELE MARGARIDA ZYGER 

MAGALHÃES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTEVIR PIEROZAN 

MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, TÂNIA MARTA 

ZANCANARO MAGALHÃES, A. B. R. PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O TJMT deu provimento ao RAI 1008998-30.2018.811.0000 e deferiu o 

arresto dos imóveis pertencentes aos executados (p. 177/180).

Diante disso, cumpra-se a determinação com urgência, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043693 Nr: 43310-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayane Ledna Almeida de 

Oliveira - OAB:19164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

43310-28.2015.811.0041, Protocolo 1043693, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040046-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEI EGIDIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040046-78.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

reside em Várzea Grande-MT e endereçou a sua petição inicial para 

aquela unidade judiciária, todavia, a distribuição foi equivocada. A par 

disso, determino a redistribuição para a Comarca de Várzea Cuiabá, 21 de 

novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035433-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro o pedido de id n. 14674700 para autorizar a citação do 

Requerido por hora certa, nos termos do artigo 252 e 253 do Código de 

Processo Civil. Realizada a citação com hora certa, determino que a 

Secretaria proceda conforme determina o artigo 254 do Código de 

Processo Civil. Saliento que o Oficial de Justiça deverá observar o 

disposto no artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, caso necessário. 

No mais, cumpra-se conforme a decisão de id n. 10890490. Cumpra-se. 

Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032338-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APOLINARIO VILASBOAS (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS VILASBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DE MORAES CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELMA DE MORAES CUNHA KRUGER OAB - 469.145.601-53 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032338-74.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE APOLINARIO VILASBOAS, MARIA DAS GRACAS 

VILASBOA REQUERIDO: ALZIRA DE MORAES CUNHA REPRESENTANTE: 

JOSELMA DE MORAES CUNHA KRUGER Vistos etc. Cumpra-se a 

deprecata e, após, devolva-se à Comarca de origem. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Sirva a presente decisão como mandado. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039362-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Conforme entendimento da Jurisprudência, “A taxa judiciária, 

as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento.” (AI 166940/2015, Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 18/09/2017). Ocorre 

que a Requerente não trouxe aos autos nenhuma prova da sua 

incapacidade momentânea para arcar com o pagamento das custas e 

taxas judiciárias, haja vista que o valor dado à causa, por si só, não é 

hábil ao deferimento do pedido para pagamento das custas ao final da 

demanda. Apenas a título de argumentação, ressalta-se que, se for o 

caso, há a possibilidade de recolhimento de custas na forma parcelada, 

conforme estabelece o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então que realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Transcorrido 

o prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos 

imediatamente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029026-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAS LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO OAB - MT17002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Conforme entendimento da Jurisprudência, “A taxa judiciária, 

as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento.” (AI 166940/2015, Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 18/09/2017). Ocorre 

que a Requerente não trouxe aos autos nenhuma prova da sua 

incapacidade momentânea para arcar com o pagamento das custas e 

taxas judiciárias, haja vista que o valor dado à causa, por si só, não é 

hábil ao deferimento do pedido para pagamento das custas ao final da 

demanda. Apenas a título de argumentação, ressalta-se que, se for o 

caso, há a possibilidade de recolhimento de custas na forma parcelada, 

conforme estabelece o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então que realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Transcorrido 

o prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos 

imediatamente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038884-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO RONDON FILHO OAB - MT24468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOAO DORILEO LEAL (REQUERIDO)

HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

KLEBER ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

RENILSO DA SILVA SENHORINHO (REQUERIDO)

IVONEI CHIMINSKI 01857613139 (REQUERIDO)

MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM COUTINHO BARBOSA 

(REQUERIDO)

ADEVANIR GRACIANO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SILVA DE SANTANA - ME (REQUERIDO)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROMILSON SILVA DOURADO (REQUERIDO)

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Observo que o Requerente objetiva o deferimento do pedido de 

tutela para que seja suspenso os sites de internet indicados na petição 

inicial ou seus conteúdos que supostamente ferem a imagem do 

Requerente. Aliás, o próprio Requerente, ao fundamentar acerca da 

existência dos requisitos autorizados para o deferimento do supracitado 

pedido, menciona o periculum in mora (atualmente denominado perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo) e o fumus bonis iuris 

(atualmente denominado probabilidade do direito), requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil. No entanto, a inicial veio 

fundamentada no procedimento da tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente (artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil). Embora a lei 

admita o princípio da fungibilidade na espécie, a teor do artigo 305, §1º, do 

Código de Processo Civil, entendo que a emenda à inicial se impõe para 

adequar o procedimento para que a causa tramite em consonância com o 

procedimento correto (artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil). 

Desta forma, intime-se o Requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, adequando o procedimento ao estabelecido no artigo 303 

e seguintes do Código de Processo Civil ou informe a este Juízo o desejo 

de que a tutela seja apreciada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial. Caso o Autor entenda necessário, 

poderá juntar a inicial com as modificações necessárias, acompanhada 

dos documentos, para melhor facilitação dos autos digitais. Neste caso, 

deverá ser excluído do sistema PJE todos os documentos anteriores à 

presente decisão. No mesmo prazo acima estabelecido, intime-se a parte 

autora para que manifeste o interesse na realização, ou não, de audiência 

de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, no termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034768-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E.A.F (REQUERENTE)

ELTON LUAN FLECK (REQUERENTE)

ANA OLGA DEMBISKI FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ACCO RODRIGUES OAB - MS14958 (ADVOGADO(A))

IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA OAB - MS12522 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034768-96.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA OLGA DEMBISKI FLECK, ELTON LUAN FLECK, E.A.F 

REQUERIDO: VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE 

TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Para cumprir a presente deprecata, 

designo audiência para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas. Nos 

termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, caberá ao advogado da 

parte interessada informar ou intimar a testemunha da audiência. Oficie-se 

o Juízo deprecado. Intimem-se as partes via DJE. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035786-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE LOURDES SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SITA SOC COM IMOBILIARIA DE TUPA PARA AGRICULTURA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035786-55.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVONE LOURDES SALVADOR REQUERIDO: SITA SOC COM 

IMOBILIARIA DE TUPA PARA AGRICULTURA LTDA - ME Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata e, após, devolva-se à Comarca de origem. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002040-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CESAR NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHUBER LEITE BEZERRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para que 

efetue o pagamento dos emolumentos perante o Cartório Sétimo Ofício, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá, 21 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036202-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036202-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENISE DE OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1027411-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MELLO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as partes, 

conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034185-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOTUFO (REQUERENTE)

LEONARDA CARVALHO MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034185-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO LOTUFO, LEONARDA CARVALHO MACEDO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA Vistos etc. Com base na Resolução n. 

11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata redistribuição da 

presente Carta para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública 

desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o 

caso requer. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725008 Nr: 20700-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIA PEDROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO OLIVEIRA CORRÊA, FILINTO JOSÉ 

QUEIROZ BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FILINTO JOSÉ QUEIROZ BRANDÃO, Cpf: 

00692123172, Rg: 050469, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO FILINTO QUEIROZ BRANDÃO PARA 

PROCEDER O PAGAMENTO DE R$ 16.837,31 (DEZESSEIS MIL, 

OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SOB PENA DE PENHORA DE QUANTOS 

BENS FOREM NECESSÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 

140/143, anote junto à autuação e capa dos autos.Intime-se o executado 

Rogério Oliveira Corrêa pessoalmente e o executado Filinto Queiroz 

Brandão via edital (art. 513, §2º, incisos II e IV, Código de Processo Civil) 

para que efetuem o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação.Transcorrido o prazo acima fixado e não 

havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo 
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Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado 

apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de 

Processo Civil).Cumpra-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosalen Santos, 

digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 374889 Nr: 856-05.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO CAIXA DE ASSISTENCIA ECONOMICA E 

SAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirar o ofício expedido à Secretaria de Administração do Estado e 

providenciar o protocolo junto àquele órgão, comprovando nos autos 

posteriormente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1051087 Nr: 46954-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MACIEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivani Pereira Silva - OAB:, 

Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do 

executado, de acordo com o §1º do art. 841 do CPC, para manifestar, no 

prazo legal, acerca da penhora realizada pelo RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075812 Nr: 57856-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MACIEL DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: isabella meijueiro Edo 

Rodrigues - OAB:145.795, OTAVIO SIMÕES BRISSANT - 

OAB:302.210-S

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1101018 Nr: 10962-20.2016.811.0041

 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 VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG PAR S/A PARTICIPAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066646 Nr: 53970-81.2015.811.0041

 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: JOSIMAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76079/MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028220 Nr: 35913-15.2015.811.0041

 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: AIRTON DE FRANÇA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 115562 Nr: 4846-52.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFFONSO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA, CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA, TANIA MARA 

DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO, PATRICIA TÂNIA RIBEIRO DE AZEVEDO, 

VERONICA REGINA RIBEIRO DE AZEVEDO, ESPÓLIO DE JOSÉ GUY 

VILLELA DE AZEVEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6522, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES 

- OAB:13.047, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) 

dias,informar o endereço da requerida Tania Mara Delphino Azevedo, para 

fins de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798954 Nr: 5373-52.2013.811.0041

 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: JAIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BISOGNIN, MAURO CEZAR BEDIN, ITAÚ 

SEGUROS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JOSE RAVANELLO - OAB:3.291/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos com a finalidade de intimar os requeridos e 

denunciados a lide, por intermédio de seus patronos, para que informem o 

endereço destes, no prazo de cinco dias, a fim de serem intimados para a 

audiência, visto que as cartas de intimação retornaram.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020381 Nr: 32121-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAYNO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Autora para informar o endereço do autor, no prazo de cinco dias, para 

que seja intimado da audiência de instrução.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 400673 Nr: 33440-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV GAZETA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA - EPP, 

CNPJ: 24764839000407. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Executado para que efetue o pagamento da 

obrigação no valor de R$ 62.747,50 (sessenta e dois mil setecentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, § 3º, Código de Processo Civil)

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 

141/143, anote junto à autuação e capa dos autos.Intime-se a parte 

Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de Processo Civil) 

para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento 

da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).Transcorrido o 

prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias para a parte executada apresentar impugnação nos próprios 

autos.Cumpra-se. Intime-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, MARIA ZELIA GOMES 

DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318664 Nr: 21389-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO CARLOS CAVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMENEGILDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11.122, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935432 Nr: 52284-88.2014.811.0041

 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: JOÃO CLOSS JUNIOR, MARCELO MALDONADO 

RODRIGUES, MANOEL RIBEIRO DE MATOS JUNIOR, ERIKA CAMARGO 

GERHARDT, FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO EGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 

TEREZA GERMANO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA - 

OAB:2677/RO, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 15.652, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CARLA 

BRIZOLA, para devolução dos autos nº 52284-88.2014.811.0041, 

Protocolo 935432, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347218 Nr: 17335-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE GIMENES DE 

FREITAS, para devolução dos autos nº 17335-48.2008.811.0041, 

Protocolo 347218, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 523-72.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SIMONE, CENTRO OESTE LOTEADORA E 

COLONIZADORA DE TERRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RODRIGUES ALVES LTDA, 

SILVIO RODRIGUES ALVES, ESPÓLIO DE MÁRCIO LUZ RODRIGUES 

ALVES, ADRIANA ONTIVERO RODRIGUES ALVES, AGROPECUÁRIA 

NOVA DELLY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI ANTUNES PAVAN - 

OAB:251.0167 SP, GIULIANO R. DE S. LIMA - OAB:OAB/MT 18.749, 

MIGUEL CABRERA KAUAM - OAB:39839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19.757/PR, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, 

KARINA ARAÚJO PAWLINA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBSON PADILHA 

ALVES, para devolução dos autos nº 523-72.2001.811.0041, Protocolo 

70447, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029106-54.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 67 de 730



Parte(s) Polo Ativo:

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDOMAR DA SILVA 01740643143 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. O exequente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. Cumpram-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029328-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY LEOPOLDINO FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino a penhora e avaliação do bem 

indicado no item “b” da exordial, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC), para tanto, expeça-se o 

competente mandado. Não sendo encontrada a parte Executada, 

dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários para 

garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo 

Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido 

pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do 

Código de Processo Civil. O exequente deverá comprovar o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034213-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVA XAVIER (AUTOR(A))

CINTHIA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034213-79.2018.8.11.0041. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038828-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO RELVAS DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Guilherme Oliveira Brito ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Luiz Fernando Relvas dos Santos – ME e 

Serasa S/A, todos qualificados na inicial. O requerente pretende, em sede 

de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é 

indevida, pois não possui relação comercial com a empresa, ora primeira 

Requerida. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia no documento que demonstra que o nome do Requerente foi 

inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 16370427), bem como, na 

afirmação do Autor de que desconhece a dívida cobrada. Em se tratando 

de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a 

imediata retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao 

crédito quando este contesta, completamente, a relação jurídica 

subjacente à negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a 

produção de prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos 

advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele 

sentiria, durante todo o transcurso processual, as consequências 

deletérias inerentes aos registros negativos constantes nos órgãos de 

proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, direitos 

personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V 

e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Por sua vez, o perigo de dano 

é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta prejuízos ao 

Requerente, consistente no abalo de crédito sofrido, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos as empresas Requeridas. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 
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exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 10 (dez) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034312-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034312-49.2018.8.11.0041. 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: 1038915-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (RÉU)

LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 26 de fevereiro de 2019, às 09:30 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

mantenho a decisão contida em ID 16393497 referente ao deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova, bem como que inferiu o pedido de 

tutela de urgência, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039068-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ALVES DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL POLINARIO PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Clarice Alves da Silva Pedroso ajuizou a presente Ação de 

Interdição com pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de Juvenal 

Polinário Pedroso, ambos qualificados nos autos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. Entendo, 

salvo melhor juízo, que inexiste razão para que o feito tenha seu regular 

tramite nesta 6ª Vara Cível, e sim em uma das Varas Especializadas em 

Família e Sucessões desta Comarca. Observa-se que a lide envolve 

discussão afeta ao estado de pessoa e capacidade civil da interditanda, 

que se insere no Direito de Família, razão pela qual resta evidenciada a 

competência da vara especializada para processar e julgar o presente 

feito. Desse modo, configurada a incompetência em razão da matéria, a 

remessa do presente feito à uma das varas especializadas é medida 

adequada ao caso. Diante do exposto, DECLARO este Juízo 

absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, 

devendo o mesmo ser remetido à uma das Varas Especializadas em 

Família e Sucessões desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão 

da urgência que o caso requer. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038003-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO (EXECUTADO)

RIMAR COMERCIO DE ROUPAS,CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 
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de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. O exequente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034365-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSWELL SANTOS DE OLIVEIRA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034365-30.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006531-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA (AUTOR(A))

FERNANDA MARIA CICERO DE SA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO JORGE DA SILVA (RÉU)

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, verifico que este Juízo recebeu o presente feito 

proferindo a decisão contida em ID 16246023, todavia, a mesma não 

observou que se tratava de pedido de citação por edital, conforme item I 

dos pedidos contidos na petição inicial. Em assim sendo, indefiro o pedido 

de citação do Requeridos via edital, conforme pleiteado, pois não restaram 

esgotados todos os meios possíveis para localização dele, haja vista que 

sequer houve requerimento de busca de endereço junto aos cadastros de 

órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3º, 

do Código de Processo Civil). Por outro lado, em observância aos 

princípios da economia processual e celeridade processual, procedo a 

busca de endereço dos Requeridos via sistema Infojud. Junte as 

informações relativas a busca dos endereços nos autos e, após, intime-se 

a parte autora para requerer o que direito, no prazo legal. No mais, 

cumpra-se as demais determinações contidas na decisão de ID 16246023. 

Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018663-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSSON GALESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COLOGNESE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT0004699A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Em razão do contido na certidão de ID 16480585, destituo a 

nomeação do perito Juares Silveira Samaniego e nomeio como perito 

judicial a empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na 

Avenida Isaac Póvoas, nº586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, 

telefones (65)3322.9858 / 98146.0888, para manifestar concordância da 

nomeação e, caso aceite o encargo, sua proposta de honorários periciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, cumpra-se conforme as 

determinações contidas na decisum de ID 13634187. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024012-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIRSON EVANGELISTA DE FREITAS (AUTOR(A))

H. S. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DA SILVA CONFECCOES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024012-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELLEN SANTOS DE FREITAS, ADMIRSON EVANGELISTA DE FREITAS 

RÉU: A A DA SILVA CONFECCOES - ME Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de fevereiro de 2019, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034474-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SERGIO ANTONIO RODRIGUES 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: 1034474-44.2018.8.11.0041. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029550-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPLENDOR IND. E COMERCIO DE ARGAMASSA E AREIA LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029550-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A RÉU: ESPLENDOR IND. E COMERCIO DE 

ARGAMASSA E AREIA LTDA - ME Vistos etc. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de fevereiro 

de 2019, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005335-47.2018.8.11.0041

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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005335-47.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Albino Ramos propôs a presente Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios em face de Banco do Brasil S.A., 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. 

16351128) 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. Honorários advocatícios 

conforme o acordado. Não há que se falar em custas remanescentes, em 

razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 

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: 1005463-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN 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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005463-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos propuseram a 

presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face de 

Banco do Brasil S.A., 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. 16350778) 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. Honorários advocatícios conforme o acordado. 

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 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: 1005289-58.2018.8.11.0041

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 
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(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005289-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos propuseram a 

presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face de 

Banco do Brasil S.A., 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. 16350435) 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. Honorários advocatícios conforme o acordado. 

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 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: 1005277-44.2018.8.11.0041

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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005277-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos propuseram a 

presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face de 

Banco do Brasil S.A., 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. 16350224) 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. Honorários advocatícios conforme o acordado. 

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021901-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, PROCEDER A 

DISTRIBUIÇÃO E POSTERIOR COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, DA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA NO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029341-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT0008719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO (EXECUTADO)

GIOVANI CORREA VERARDO (EXECUTADO)

 

iNTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000156-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 19/02/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002878-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO(A))

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 19/02/2019, 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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039619-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo nos autos pedido de gratuidade para 

ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033159-78.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

LOCACAO DE MAO DE OBRA MT - LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente compelida 

a emendar o pedido, vem aos autos anexar documento para emenda da 

inicial. Recolhidas as custas processuais, preenchidos os requisitos do 

art. 319 do CPC, acolho o pedido formulado no Id 16388081, para emenda 

da inicial, Para cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039647-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038692-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE CARVALHAES OAB - SP55468 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que tem por objeto a reavaliação de 

um imóvel, e vem acompanhada dos documentos necessários, incluindo o 

comprovante de recolhimento das custas. Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

Consigne-se que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. A seguir, estando a presente missiva 

revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o 

cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado. Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039340-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LAUDELINO DE JESUS (REQUERENTE)

ADELIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Carta Precatória cuja finalidade traz matéria de 

competência da Vara Especializada de Família e Sucessões - Divórcio. 

Dessa forma, fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, 

determino a redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039543-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILANIA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Carta Precatória cuja finalidade traz matéria de 
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competência da Vara Especializada de Família e Sucessões - Arrolamento. 

Dessa forma, fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, 

determino a redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039294-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FERNANDA MARQUEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA GIRARDI OAB - MT17160/O (ADVOGADO(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS NELSON DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

KAROLINE ROGONI MARQUEZI (TERCEIRO INTERESSADO)

KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SHEILA MARIZA STELA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito, interposta por Kenia 

Fernanda Marquezi em desfavor de Luis Nelson da Silva, onde o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa 

ser adequado. No caso, a requerente alega que o cheque objeto da ação 

pertencia a seu pai, informa que este é falecido, contudo deixa a 

requerente de comprovar que representa legalmente o Espólio de 

Vanderlei Marquezi. As custas processuais também deixaram de ser 

comprovadas nos autos. Desse modo, intime a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, anexando nos autos o termo de compromisso de inventariante, bem 

como, para no mesmo prazo comprovar o recolhimento das custas 

processuais, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(dispõe os artigos 321 e 290, parágrafo único). Decorrido o prazo acima 

fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036381-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA ADAMS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JUSILENE DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte autora vem requerer a 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando nos autos 

(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou a última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012819-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. CANDIDO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA YUMIKO ALVES KUZAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, onde a parte requerente, alegando 

falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

requer os benefícios da gratuidade da Justiça. Compelido a emendar o 

pedido para demonstrar a fragilidade econômica financeira, vem o 

requerente aos autos demonstrar que se encontra inativa. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe a Súmula 481 do STJ, considerando o 

documento acostado no Id 15507941, excepcionalmente, defiro ao 

requerente, a gratuidade da justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013740-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GARCIA DA SILVA OAB - SP216136 (ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

JADER GARCIA DOS SANTOS OAB - SP149839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (DEPRECADO)

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA (DEPRECADO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO MITUO TSUTSUI OAB - 886.743.988-04 (PROCURADOR)

SUZY SILVA SANTANA SECANECHIA OAB - 013.530.328-17 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória, objetivando a oitiva de 01 (uma) 

testemunha arroladas pela parte autora. Estando a missiva acompanhada 

das peças necessárias, para cumprimento de seu objeto, designo o dia 03 

de Abril de 2019, às 13h:30mn, ante a ausência de data anterior na pauta 

deste Juízo, para oitiva da testemunha Admilson Sassarão, a ser realizada 

na sala de audiência deste Juízo no Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo - Telefone 

(65) 3648-6000. Tendo em vista a informação constante no Id 13345256, 

verifique-se a habilitação do advogado peticionante. Caberá ao advogado 

da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso de 

recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, 

devendo juntar aos autos cópia da correspondência de intimação e do 
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comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. Ressalte-se 

que a secretaria deste juízo somente fará a intimação de forma 

excepcional e nas hipóteses previsto no § 4° do artigo 455 do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante o cientificando da data da audiência, 

inclusive para que dê ciência às partes/procuradores, servindo cópia 

deste despacho como Ofício. Cumprida, devolva-se com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011116-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE CASTRO 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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1011116-84.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento da 

condenação, em virtude do ID. 14891903/14891924 constar a 

comprovação dos honorários periciais. Após manifestação, voltem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006650-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

onde a parte requerente vem aos autos anexar documentos para emenda 

da inicial. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, recebo o pedido 

formulado pela parte requerente no Id 12431788, para emenda da inicial, 

deferindo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Para cumprimento do que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no Sitio 

do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032533-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a parte autora vem aos autos comprovar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Estando o processo 

instruído com os documentos necessários, recebo o pedido formulado no 

Id 15732976, para emenda da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032993-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE GONCALVES CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

IZAQUE DA SILVA DE PAULA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a genitora do requerente, 

vem aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. 

Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 15812348, para emenda do pedido, deferindo a requerente 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 
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que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de Menor dê-se vista dos autos ao I. Representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029949-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LEAO CASTILHO OAB - SP371282 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MACEDA RIBEIRO (RÉU)

KENIAN GOMES SILVA MACEDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que a parte requerente vem aos autos 

informar o recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido. 

Estando a inicial acompanhada de prova escrita, com elementos 

identificadores da dívida cobrada, recebo o pedido formulado no 

identificador 15339808, para emenda do pedido inicial. Cite-se a parte 

requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034204-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARABESCO ALIMENTOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que a parte requerente vem aos autos 

informar o recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido. 

Estando a inicial acompanhada de prova escrita, com elementos 

identificadores da dívida cobrada, recebo o pedido formulado no 

identificador 15841133, para emenda do pedido inicial. Cite-se a parte 

requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028786-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA CARVALHO DE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 15795681, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029168-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ADAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 15873034, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 
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negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029657-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 15647879, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032889-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MIRANDA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 15917486, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032881-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM APARECIDO DOS REIS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 15917991, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031322-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL HENRIQUE PINHEIRO (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):
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Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 15927326, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033395-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR TAVARES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro a juntada do documento anexado no Id nº 16295972, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030691-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar documentos e 

comprovante de renda para emenda do pedido. A negativa da postulação 

administrativa, encontra-se demonstrada nos autos, dessa forma, defiro o 

pedido formulado no identificador nº 15445909, para emenda da inicial. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035872-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARIA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos informar que 

interpôs Agravo de Instrumento em relação a determinação para emenda 

do pedido inicial para apresentação do protocolo do procedimento 

pleiteado na via administrativa. Dessa forma, aguarde-se a decisão do 

Agravo interposto – Id 16371082. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006102-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MARIA RANGEL LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):
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PJE n. 1006102-85.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: 1) Juntar comprovante de endereço atualizado e em seu próprio 

nome; 2) Juntar as Declarações de Imposto de Renda de forma completa, 

a partir do ano/calendário de 2013; Saliento a imprescindibilidade da 

juntada das declarações para análise do pedido de gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do benefício, notadamente em razão do alto 

investimento que se dispôs a fazer em prol da Requerida e à mingua de 

outros elementos, que se mostram contraditórios à alegada 

hipossuficiência econômica. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido de tutela de urgência ou extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039773-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ADRIANO SAMUEL LOPES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039790-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SABINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039953-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO FRANCISCO CARDOSO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040020-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTHOR CESAR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040004-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo nos autos pedido de gratuidade para 

ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039742-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo nos autos pedido de gratuidade para 

ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039908-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GOMES PISTELLI EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ OAB - PR32732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade, 

intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas 

processuais e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039729-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BRYAN SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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 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 caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, 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. Ante ao exposto, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 
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autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039839-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARLOS DE CAMPOS CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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 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 caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, 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. Ante ao exposto, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039935-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIA DIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais. 

No caso, o pedido vem instruído com os documentos necessários 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago pela requerida 

administrativamente. Assim, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, 

data para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1039854-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Sicoob - Agência CPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, As causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras devem tramitar nas Varas Especializadas em Direito Bancário 

da Capital - MT, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do artigo 1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Dessa forma, determino a redistribuição deste 

feito para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá - MT com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041009 Nr: 42096-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K R LOPES E CIA EPP, KATIA REGIS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 (...)In casu, o valor atribuído pelo perito encarregado da perícia não 

destoa do patamar estabelecido em perícias da mesma natureza, 

apresentando-se compatível com os critérios supra elencados.Deste 

modo, HOMOLOGO o valor dos referidos honorários em R$ 3.135,00 (três 

mil, cento e trinta e cinco reais) e determino a intimação da Requerida para 

depósito integral do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão da prova.Comprovado nos autos o depósito dos honorários 

periciais, intimem-se o perito para no prazo de 05 (cinco) dias, agendar dia 

e hora para a realização da perícia, cientificando-o de que deverá 

apresentar o laudo, 30 (trinta) dias a contar da data do início dos 

trabalhos. Estando a data da perícia agendada, intimem-se as partes da 

data designada para perícia, certificando a ocorrência nos autos.Deixo 

autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser 

depositado, em favor do expert, para início dos trabalhos, ficando o 

restante de 50% (cinquenta por cento) para serem liberados após a 

entrega do laudo Pericial.Após a apresentação do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação em 05(cinco) dias.Concluído os trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 12 de novembro 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162281 Nr: 36863-87.2016.811.0041
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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: ALCENIR MORAES DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 (...)Destarte, os valores indicados na Resolução nº 232/2016/CNJ para a 

fixação de honorários pericias aplica-se somente aos casos em que o 

custo da perícia incumbe a parte beneficiária de Justiça Gratuita, o que 

não é o caso. Deste modo, HOMOLOGO o valor dos referidos honorários 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e determino a intimação da requerida 

para depósito do valor total em 05 (cinco) dias.Comprovado nos autos o 

depósito dos honorários periciais, intime-se o perito para no prazo de 05 

(cinco) dias, agendar dia e hora para a realização da pericia, cientificando 

de que deverá apresentar o laudo, 30 (trinta) dias a contar da data do 

início dos trabalhos. Estando a data da perícia agendada, intimem-se as 

partes da data designada para perícia, certificando a ocorrência nos 

autos.Deixo autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do 

valor depositados, em favor do perito nomeado para inicio dos trabalhos, 

ficando o restante de 50% (cinquenta por cento) para serem liberados, 

após a entrega do laudo Pericial.Após a apresentação do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação em 05(cinco) dias.Concluído os 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 13 

de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1018135 Nr: 30992-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODERNA RESGATE E TRANSPORTE LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO ENGETUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CARLETE GOMES - 

OAB:17.791, LEONARDO V VIVACQUA AGUIRRE - OAB:12.977/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ANTONIO GARCIA 

PALMA - OAB:5497/MT

 (...)Portanto, em se tratando de sociedade que não tem personalidade 

jurídica própria, ambas as empresas devem compor o polo passivo desta 

demanda.Todavia, considerando o deferimento do pedido de recuperação 

judicial da empresa ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, nos termos do 

artigo 6º, caput, c/c, § 4º da Lei 11.101/2005, SUSPENDO a presente 

execução, somente em relação à referida executada, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.Outrossim, determino a inserção no polo passivo 

desta execução da empresa GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, que 

juntamente com a empresa ENGEGLOBAL, compõe o Consórcio ENGETUC, 

conforme exposto linhas acima.Cumprida a providência supra, INTIME-SE a 

executada GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, para pagamento espontâneo 

do débito, no limite de seu percentual de participação contratualmente 

previsto, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por 

cento), além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico 

percentual.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do executado, 

diga o exequente em 15(quinze) dias.Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá (MT), 

13 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214409 Nr: 23372-96.2005.811.0041

 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: GILDO MOTTA DA SILVA, SÃO MARCOS INDUSTRIA DE 

MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONTEMPO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO BERTUOL DE 

MOURA - OAB:23055/RS, MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5604, MONNY V. VICTOR COÊLHO AGUIAR SILVA - OAB:6.976, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 (...)Diante disso, o montante bloqueado permaneceu nas contas 

bancárias de origem durante o período supra descrito, fato que só foi 

notado por este Juízo, por ocasião da necessária vinculação dos valores 

ao processo, para posterior levantamento (fls. 627), pois nenhuma das 

instituições bancárias antes mencionadas, se dignaram a comunicar este 

Juízo sobre a permanência dos valores bloqueados em suas instituições, 

para a competente transferência a uma conta judicial, como sói 

acontecer.Deste modo, determino seja oficiados os Bancos do Brasil, bem 

como do Rio Grande do Sul – após a indicação, em 05(cinco) dias, das 

agências onde a interessada São Marcos Ind. de Móveis Ltda sofreu os 

bloqueios - para que informem a este Juízo o valor correspondente à 

correção monetária dos valores que permaneceram indevidamente 

bloqueados nas referidas instituições bancárias no período de 18/03/2013 

a 10/04/2018. Encaminhe o expediente com cópia desta decisão, bem 

como das fls. 468 e 627. Por fim, renove-se o mandado de fls. 655, nele 

fazendo constar o nome correto da empresa executada, bem como a 

finalidade do referido expediente, qual seja, a citação dos sócios da firma 

executada.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de novembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 355771 Nr: 26183-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON LEOCADIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13.693-A, ROSEMEIRE 

DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS

 Ante o exposto, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, JULGO 

EXTINTA esta execução, devendo a parte Exequente promover a 

habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial.Transitada em 

julgado, promova-se as baixas necessárias, arquivando-se este 

feito.P.R.I.C. Cuiabá, 13 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 153088 Nr: 7147-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE JORGE SOARES, LENILDA 

CUIABANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT, VICTOR 

GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:14887-E, OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:17.277, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Código: 153088

 Vistos, etc.

 O contrato juntado as fls. 444/446 não atende a determinação de fls. 643, 

eis que firmado a mais de 10(dez) anos atrás. Intime-se a executada para 

apresentação do contrato de locação atualizado, ou o termo aditivo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa por ato atentatório à 

dignidade da Justiça (CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo único).

Outrossim, a certidão atualizada da matrícula pretendida as fls. 659, item 2, 

pode ser obtida pelo próprio exequente.

Decorrido o prazo supra fixado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me os autos conclusos para análise das petições e 

documentos de fls. 644/653 e fls. 654/664.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2018.
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YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10320 Nr: 10617-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Neurológico dr. Egas Moniz Limitada, 

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO BATISTA 

BARBOSA, JORANI BENIRÁ AXKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO 

LEITE HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Código: 10320

 Vistos, etc.

 Ab initio, compulsando detidamente este feito, constata-se que todos os 

executados foram devidamente citados (fls.44), no entanto, somente o 

Hospital das Clínicas constituiu advogado, prosseguindo esta execução à 

revelia dos demais executados.

Antes de analisar os pedidos aviados as fls. 315/316, determino a 

intimação do exequente para que apresente nos autos as certidões 

atualizadas das matrículas dos imóveis indicados à penhora, no prazo de 

15(quinze) dias.

Outrossim, intime-se o executado para que comprove nos autos o quanto 

alegado as fls. 321, item 4, em igual prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 362530 Nr: 32091-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE SORAIA RUAS LUBI FAITTA, 

EDINILSON LUIZ FAITTA, GEANE SORAIA RUAS LUBI FAITTA

 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:63240/MG, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO - OAB:10351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, NATACHA GRABRIELLE DIAS DE CARVALHO - OAB:

 Código: 362530

Vistos, etc.

Antes de promover o início dos atos de expropriação do bem imóvel 

penhorado nestes autos, intime-se a exequente para apresentar o 

demonstrativo atualizado do débito, bem como a certidão atualizada de 

matrícula do bem penhorado, com a averbação da penhora efetivada 

nestes autos. Fixo o prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 379006 Nr: 14771-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK AUTOMOTIVE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO POSSEBON 

CARVALHO - OAB:80.514/RS

 Código: 379006

 Vistos, etc.

A executada, ao tempo em que noticiou o deferimento de sua recuperação 

judicial, informou que o crédito da exequente está habilitado nos autos da 

referida ação (fls. 115/116).

Deste modo, oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial(2ª Vara de 

Carazinho/RS, autos nº 009/1.15.0003125-0, para que noticie se houve ou 

não a novação do crédito do exequente, objetivando a extinção desta 

execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127121 Nr: 21822-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASTELL TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME, FLAVIO 

TEODORO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1127121

 Vistos, etc.

 Antes de apreciar o pedido de fls. 298/299, intime-se a exequente para 

atendimento da decisão de fls. 296, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 733128 Nr: 29354-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO KORB DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Código – 733128.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 292 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 273/276 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 276 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 292.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886141 Nr: 20626-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILENE DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 
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NETO - OAB:157.407/SP

 Certifico que encaminho intimação da requerente para manifestar nos 

autos acerca das fls. 178/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 347422 Nr: 18007-56.2008.811.0041

 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): JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA DELPHINO 

RIBEIRO AZEVEDO - OAB:7104/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 901218 Nr: 30757-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY FOLCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO AUGUSTO GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, KALYNCA DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734454 Nr: 30750-93.2011.811.0041

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LEITE LACERDA, IRACY 

AUXILIADORA LEITE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO ROSARIO FUSCO 

PESSOA DE OLIVEIRA - OAB:7669 DF, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4395-A/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919, JOAO CARLOS 

POLISEL - OAB:12.909

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial complementar de fls. 367 juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887426 Nr: 21537-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEU GONÇALVES DA SILVA, MARIA 

GONÇALVES GUEDES, MARIA DE FÁTIMA SIMÕES COSTA, AMANDA 

SIMÕES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 789071 Nr: 43070-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO ZANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE LUCIANA LEMOS CAPELLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALBERNAZ 

HORTENSI CUSTÓDIO SANCHES BERGAMASCO - OAB:25027/MT, 

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 757193 Nr: 9354-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO KORB DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Código – 757193

VISTOS,

Tendo em vista a extinção dos autos principais (cód. 733128) determino o 

arquivamento do feito da exceção de incompetência com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1173991 Nr: 41738-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA - COM E IND DE FERRAGENS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do recurso apresentado no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855215 Nr: 57690-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA 

GRANDE - HOSPITAL SÃO LUCAS, AUGUSTO CESAR DA MOTA 

MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO DA 

SILVA - OAB:1760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA 

- OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 239249 Nr: 8163-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 
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OAB:9.658-B/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16597 Nr: 5443-31.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 94367 Nr: 33064-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FERREIRA MENDES, MARIA APARECIDA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - 

OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 443351 Nr: 19017-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS BARBOSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:15.257, ROBERTA JESUS ALVES DE FRANÇA - 

OAB:19227/O

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da petição de Exceção de Pré-Executividade de fls. 

117/202.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1049865 Nr: 46374-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WE LIKE CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

recursos interpostos no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172787 Nr: 41197-67.2016.811.0041

 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: MANOEL COSTA SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 124202 Nr: 11959-57.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MIGUEL COELHO, SILVÂNIA ALVES DE 

SOUZA COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES, MÁRCIO JULIANO DA 

SILVA, AGOSTINHO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795444 Nr: 1776-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BARBOSA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, ISABELLA 

GARCIA ALVES, VERONICA C. M. BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

esclarecimentos prestados pelo perito nomeado no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890263 Nr: 23379-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA - 

OAB:23.378/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1273887 Nr: 28965-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL DIVINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792354 Nr: 46450-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO SALINA BELO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 767538 Nr: 20370-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos, planilha 

de cálculo nos termos da decisão de fls. 237.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345879 Nr: 16319-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERNANDO NIEDERAURE 

DA SILVEIRA - OAB:3756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S. VARELLA JUNIOR 

- OAB:6470/MT, MANOEL C. DIAS AMORIM - OAB:6470

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUDRIA LUCIA 

BATISTA MISERENDINO, para devolução dos autos nº 

16319-59.2008.811.0041, Protocolo 345879, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384481 Nr: 20018-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO PEZZINI S. DE 

MENEZES - OAB:234.457, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 

11.846/B, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL WINK DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 20018-24.2009.811.0041, 

Protocolo 384481, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 432944 Nr: 12576-70.2010.811.0041

 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: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NORTE SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Mário de Souza - 

OAB:4635 MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890831 Nr: 23784-12.2014.811.0041

 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: QUELE CRISTINA BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081007 Nr: 2031-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA COSTA ANDRADE POZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO MORAES, WILLIAN ALVES 

FERREIRA, IBICABA AGRO PASTORIL LTDA, M. G. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, HUAIA 

MISSU AGROPECUARIA S/A, CONTRACTA OITO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIO LTDA, MALUCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A - ÁGUA 

VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4410

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763408 Nr: 15988-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNEIA POLVERINE GOMES, ADÃO TAVARES DE 

SOUZA, CORNELIO JOSE SOUTO, ANTONIO PIO DE ARRUDA NETO, 

ARNALDO VIRGILIO DE OLIVEIRA, EDIO SARTORI, EZENIL BARBOZA DA 

CUNHA, JOÃO BATISTA VILELA FRATARI, JOSÉ CARLOS REIS LEITE, 

JOSÉ JOÃO MIGLIORANZA, JOSEFINA ALMEIDA DE MORAES, LEONILDA 

GRASSI BUSS, LUZIA TAKAHASHI YASHIRO, MARCELO YUJI YASHIRO, 

EURIDICE GOMES DA SILVA, MARTINHO HALMENSCHLAGER, NELSI 

VERONICA TACIO, PATRICIA HATSUMI YASHIRO HOSIDA, VANIRZE 

TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Leonardo França Araújo, 

para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809808 Nr: 16294-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO DIAS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 
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JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Carolina Rosseto 

Sanches , para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784742 Nr: 38561-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Julyefferson Christiano 

da Costa Santos , para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110901 Nr: 1939-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LUIZ UBIALLI, ONDINA APARECIDA 

CAVALHEIRO UBIALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ (FAC. AFIRMATIVO)., CECÍLIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO, 

MARIA EDIMÉIA AMBRÓSIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, AGNALDO BEZERRA BONFIM - OAB:5.171/MT, 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302-O, 

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, ULYSSES 

LOUZADA DE PAIVA GILTON - OAB:OAB/DF 28887

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO JULIO 

BENTO JUNIOR, para devolução dos autos nº 1939-07.2003.811.0041, 

Protocolo 110901, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036693-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GOMES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n.1036693-64.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, RETIFIQUE-SE a autuação 

do processo para constar a classe judicial correta da presente ação, pois 

a liquidação individual de sentença genérica proferida em ação civil 

coletiva deve ser processada pelo PROCEDIMENTO COMUM, nos termos 

do art. 509, II, do CPC, pois o cumprimento, relativamente a cada um dos 

titulares individuais, pressupõe a demonstração da condição do exequente 

à situação jurídica nela estabelecida. Em diversas manifestações, o 

Superior Tribunal de Justiça há muito já pronunciou que o cumprimento 

individual de sentença coletiva, voltada à satisfação de interesses 

individuais homogêneos, pressupõe fase prévia de liquidação que não se 

limita à apuração do quantum debeatur (valor devido), incluindo também 

avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se 

afirma credor (cui debeatur). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.1. 

A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir 

danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, 

em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não 

apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para 

aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. (...) STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14.” Desta feita, tendo em vista que a execução 

individual de sentença genérica não se amolda ao aspecto geral da fase 

de cumprimento de sentença, INDEFIRO o pedido de DISPENSA do 

recolhimento das custas processuais formulado pela parte Autora. Quanto 

aos requisitos para propositura da ação, verifico que a parte Autora NÃO 

JUNTOU a documentação pertinente como forma de comprovar sua 

condição de legitimada para propositura da presente ação visando a 

liquidação da sentença, pois para tanto, imperioso a juntada do documento 

que demonstre o efetivo desembolso da quantia que pretende ser 

restituída. Cumpre ressaltar ser imperiosa a juntada dos respectivos 

boletos bancários e seus comprovantes de pagamento a fim de comprovar 

o respectivo desembolso, pois a sentença coletiva NÃO CONTEMPLOU A 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE 

CRÉDITO DE TERCEIRO. Mormente, é um disparate acreditar que alguém 

realize um investimento no valor de R$ 15.318,75 (trinta mil, trezentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos) e não tenha sequer um 

documento a fim de comprovar o desembolso da respectiva quantia de 

modo a conferir verossimilhança às suas alegações. Além disso, é 

possível extrair dos e-mails juntados no id.10993500, que houve “ativação 

de 2º ano” do negócio junto a TELEXFREE, circunstância que a princípio 

faz presumir o resgate da remuneração do período anterior, ou seja, 

relativo ao ano-calendário 2013. Impende salientar que a regra prevista no 

artigo 373,§1º do CPC (flexibilização da regra atinente à distribuição 

estática do ônus da prova), não exime a parte Autora de trazer aos autos 

AO MENOS VESTÍGIOS de prova que permitam concluir que são 

verdadeiras as suas alegações. Convém rememorar que o Novo CPC 

positivou o entendimento no sentido de que a inversão é regra de 

instrução e que deve ocorrer em momento processual apto a oportunizar 

àquele contra quem é invertido o ônus, condições de dele se desincumbir, 

remetendo a decisão para o saneamento, previamente à fase instrutória 

(artigo 357, III), e afastando o risco de decisão-surpresa (artigo 10). De 

outra banda, quanto ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para exibição de 

documento, importa ressaltar que para o deferimento do pedido DE 

EXIBIÇÃO na modalidade INCIDENTAL, exige-se o preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 397 do CPC, merecendo destaque o disposto 

no inciso III, qual seja, as circunstâncias em que se funda o requerente 

para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da 

parte contrária. Os i. doutrinadores Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo 

Talamini ensinam que: "Da maneira como prevista no CPC de 1973 isso é, 

como medida cautelar típica -, a ação de exibição deixa de existir no 

CPC/15. Mas o novo Código contém regras, no capítulo relativo às provas, 

que dispõem tanto sobre a exibição de documento que se encontre em 

poder da parte, quanto de documento que esteja em mãos de terceiro." 

(...) "Mas o art. 396 e seguintes do CPC/15 regula, como indicado, apenas 

o caso em que o pleito de exibição de documentos dá-se no curso de um 

processo. Quando houver a necessidade da exibição de documento ou 

coisa em caráter preparatório de uma futura ação, essa deverá ser 

tutelada pelo mecanismo da produção antecipada de provas (CPC/15, art. 

381 e ss. v. cap. 7 acima), que agora se aplica a qualquer tipo de prova." 

(Curso Avançado de Processo Civil, Volume 3, 14ª edição, Thomsom 

Reuters Revista dos Tribunais, página 138). Assim, "para exibição de 

documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o 

procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa 

regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma 

ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação 

probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC." (Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, Thomson 

Reuters RT, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, página 680). Ora, não 

se trata simplesmente de exigir a apresentação de documentos que a ré 

teria obrigação de manter, mas sim, e, primeiramente, de exigir que a parte 

Autora apresente indícios suficientes que levam a crer que a 

documentação existe e encontra-se em poder da parte adversa, razão 

pela qual, é imprescindível que a petição inicial venha acompanhada de 
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comprovação, mesmo que de forma superficial, dos requisitos acima 

delineados, para possibilitar a sua apreciação. Calha ressaltar, que a 

utilização de raciocínio inverso importaria atribuir à parte Requerida a 

produção de prova de fato negativo, essa sim, verdadeira prova diabólica, 

situação vedada ainda que a relação esteja sob o abrigo do Código 

Consumerista. Nesse sentido também foi o posicionamento adotado pelo 

Tribunal de Justiça do Acre, consoante ementas abaixo transcritas: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA. CASO TELEXFREE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À 

PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELECÇÃO DO ART. 320 DO CPC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.À luz do disposto no art. 320 

do Código de Processo Civil, é indispensável à propositura de liquidação 

individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001 a demonstração documental da existência de 

relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da 

ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de 

divulgador da rede. 2. Não há como deferir a redistribuição do ônus da 

prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil se a parte 

autora não demonstrou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

direito alegado, ou seja, não juntou elementos que demonstrem, mesmo de 

forma perfunctória, ser ela parte legítima e interessada no deslinde da 

causa proposta, conferindo aptidão à sua petição inicial. 3. O fato de ter 

ficado decidido no âmbito da Ação Civil Pública nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001 que as relações jurídicas entre a empresa 

Ympactus Comercial e seus “divulgadores” não se constituem relação de 

consumo, desautoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo de Instrumento 

desprovido.” (Agravo de Instrumento n. 1001976-31.2017.8.01.0000) 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO TELEXFREE. 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. 

FASE DE SANEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de Agravo 

de instrumento voltado à reforma de decisão proferida em liquidação 

individual da sentença proferida ACP n.0800224-44.2013.8.01.0001, que 

indeferiu pedido de exibição de documentos. Em discussão, a 

imprescindibilidade de acesso ao back office para aparelhamento das 

liquidações. 2. Registra-se que por ocasião do julgamento do Agravo de 

Instrumento n. 0100307-02.2016.8.01.0000/2ª Câmara Cível, foi reformada 

a determinação lançada nos autos da ação coletiva, para que a Agravada 

Ympactus Comercial SA voltasse a disponibilizar o acesso aos 

divulgadores dos seus escritórios virtuais, com o escopo de facilitar as 

liquidações individuais da sentença. 3. O acesso às informações 

constantes dos back offices deixou de ser exigível à Agravada de modo 

universal aos partners e divulgadores, o que não significa dizer que esteja 

ela desobrigada de fazê-lo pontualmente, em especial diante da 

necessidade de produção probatória que caracteriza a liquidação pelo 

procedimento comum (art. 509, II, CPC). 4. No sistema processual brasileiro 

o procedimento probatório é composto de 4 fases (postulação, admissão, 

produção e valoração). Nesta perspectiva, o legislador dispôs sobre as 

funções probatórias a serem desempenhadas pelas partes (ônus da 

prova subjetivo ou formal ou regra de instrução), bem como a solução a 

ser dada pelo juiz diante da produção de provas insuficientes para revelar 

a verdade dos fatos (ônus objetivo ou regra de julgamento), consoante 

previsão dos arts. 319, 320, 336, 337, 341, 342, 343, 373 e 434 do Código 

de Processo Civil. 5. Doutrina de MARINONI, ARENHAT e MITIDIERO: "No 

plano da atribuição do ônus da prova, pode-se ter uma distribuição fixa do 

ônus da prova ou uma distribuição dinâmica. A atribuição fixa do ônus da 

prova ocorre quando a legislação desde logo afirma, a priori e 

abstratamente, a quem se imputa o prejuízo em razão da falta de prova 

sobre determinada espécie de alegação. É o que está no art. 373, caput, 

CPC. De outro lado, o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1.º, 

CPC". (MARINONI, Luiz Guilherme ? Novo Código de processo Civil 

comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. -2. Ed. Ver., atual e ampl. ? São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016. P. 469-470). 6. Para o prosseguimento da ação de 

liquidação de sentença, faz-se necessária uma análise minudente acerca 

da distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC). Neste espectro, o (a) 

autor (a) não fica dispensado (a) totalmente do ônus, pois segundo o art. 

373 do CPC, tem o encargo legal de provar a base fática de sua pretensão 

(fatos constitutivos - existência de negócio jurídico com a Ympactus ? 

Telexfree), devendo apenas aliviá-la de algum aspecto do modus 

probandi, ao qual não tem acesso ou condições de investigação 

satisfatória (movimentação das contas na rede Telexfree), ao passo que o 

adversário se acha em situação de fazê-lo. Conclui-se, portanto, que esse 

deslocamento do ônus da prova é sempre parcial e nunca total. 7. De 

outro giro, a devedora poderá exercer o direito de contestação (arts. 336, 

341 e 342 combinados com o art. 373, inciso II, e art. 511 do CPC), 

apresentando defesas processuais, defesas materiais diretas e/ou 

defesas materiais indiretas ("existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor"). 8. É válido consignar que em observância ao 

disposto no artigo 357 c/c art. 373, todos do Código de Processo Civil, em 

decisão de saneamento do processo, deverá uma vez contestado ou não 

o pedido, definir a distribuição do ônus da prova, o que compreende 

atribui-lo de modo diverso às partes, para atender situações de 

impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 9. Por evidente, 

não se afigura incompatível com esse cenário processual, a determinação 

eventualmente direcionada ao credor para que colacione aos autos o 

extrato bancário que compreenda o período da sua adesão à rede 

Telexfree até a data do efetivo cumprimento da decisão liminar proferida 

nos autos da ação cautelar preparatória n. 0005669-76.2013.8.01.0001, 

por meio da qual fora determinada a suspensão das atividades da 

devedora e o bloqueio do acesso aos back offices. 10. In casu, 

observa-se que a decisão recorrida, ao indeferir a exibição de 

documentos, determinou que competia à agravante "informar o quanto 

dispendeu à título da aquisição dos aludidos Kits, bem como os bônus 

recebidos". A referida determinação não diverge do novo entendimento 

perfilhado por este relator após reflexão acerca da matéria em testilha, 

cuja síntese buscou delimitar os documentos considerados válidos ao 

recebimento de plano da petição inicial e atribuição do ônus probatório, na 

medida em que a demonstração dos investimentos e valores percebidos 

estão compreendidos no fato constitutivo do direito do credor. 11. 

Desprovimento do Recurso. (TJ-AC 10008033520188010000 AC 

1000803-35.2018.8.01.0000, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 

10/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2018) Da 

mesma forma, é o entendimento do Nosso Tribunal: LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – EMPRESA TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, do CPC, o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 

Na hipótese, a Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova 

do alegado; contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de 

participação ou investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve 

ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) Por sua vez, quanto ao pedido 

de Tutela de Urgência para vinculação do valor já bloqueado junto a 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, foi informado a todos os Juízos 

Cíveis pelo Ofício Circular nº 0366946/GACOG, oriundo da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Acre, que as reservas de 

créditos e mandados de pagamento encontram-se impossibilitados de 

atendimento considerada a indefinição acerca da forma como os recursos 

vinculados aos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 

serão liberados a quem de direito, porquanto ainda não há definição se a 

empresa Ympactus Comercial S.A. passará por prévio processo de 

liquidação judicial ou se terá seguimento o pedido de auto falência, sendo 

tal definição imprescindível para que se saiba se os pagamentos aos 

divulgadores serão realizados por liquidante a ser nomeado por aquele 

Juízo (art.210 IV, Lei 6.404/76), ou em processo de falência, à luz da Lei n 

11.101/05. A par disso, fica desde já INDEFERIDO o pedido de 

penhora/bloqueio/vinculação nos autos do processo em trâmite na 2ª Vara 

Cível do Acre. Diante do exposto, faculto à parte Autora no prazo de 15 

(quinze) dias: 1) INDICAR todos os planos adquiridos na rede TELEXFREE, 

declinando SEPARADAMENTE as respectivas DATAS de ingresso e a que 

título (partner, divulgador AdFamily, divulgador AdCentral); 2) INDICAR e 

COMPROVAR todos os valores pagos e eventualmente recebidos 

enquanto permaneceu na rede, declinando SEPARADAMENTE as 

respectivas DATAS, e ainda, a que título os referidos valores foram pagos 

e recebidos, juntando, para tanto os extratos bancários comprobatórios; 
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3) INDICAR quantas contas VOIP 99 Telexfree foram ativadas, a data de 

ativação e quantas deverão ser restituídas aos devedores; 4) 

APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULOS DETALHADA, a qual deverá 

observar, com rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da 

sentença, no item B e seus subitens, inclusive no que diz respeito às 

deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de atualização (subitens “B5 e 

B6”). Por fim, verifico ainda que para análise do pedido de gratuidade da 

justiça, entendo necessária que a parte Autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos Declaração de Imposto de Renda ou outros 

comprovantes de que não possui renda suficiente para arcar com as 

custas processuais sem prejuízo do seu sustento, sob pena de 

indeferimento do benefício, notadamente em razão do alto investimento 

que alega ter feito fazer em prol da Requerida e à mingua de outros 

elementos, que se mostram contraditórios à alegada hipossuficiência 

econômica. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão de tutela de urgência ou extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026417-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO BORGES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1026417-71.2017.8.11.0041 (P) VISTOS, Determinada a emenda da 

petição inicial, sobreveio a informação nos autos de que a parte 

Requerente reside no Município de Nova Mutum/MT. A par disso, entendo 

necessário conceder a parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntada do comprovante de endereço (o qual não foi acostado na 

exordial), a fim de dirimir a controversa sobre a competência deste juízo 

para processamento do feito. Saliento que tal questão foi decidida no 

julgamento de Recurso Repetitivo, no STJ no REsp n. 1243887/PR, 

consoante se vê: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO RE-PRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS 

I N F L A C I O N Á R I O S .  E X E C U Ç Ã O / L I Q U I D A Ç Ã O 

INDIVIDUAL.FOROCOMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS 

EFEITOS DASENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. 

IMPROPRIEDADE. RE-VISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDA-DE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para 

efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no 

foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da 

sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 

objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para 

tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta 

individuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 

1.2.A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela 

Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados 

expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus 

efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do 

Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede 

de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa 

julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, 

caput, da Lei n. 9.494/97.2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori 

Albino Zavascki.3. Recurso especial parcialmente conhecido e não 

provido.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,CORTE 

ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1017920-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n.1017920-34.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, RETIFIQUE-SE a autuação 

do processo para constar a classe judicial correta da presente ação, pois 

a liquidação individual de sentença genérica proferida em ação civil 

coletiva deve ser processada pelo PROCEDIMENTO COMUM, nos termos 

do art. 509, II, do CPC, pois o cumprimento, relativamente a cada um dos 

titulares individuais, pressupõe a demonstração da condição do exequente 

à situação jurídica nela estabelecida. Em diversas manifestações, o 

Superior Tribunal de Justiça há muito já pronunciou que o cumprimento 

individual de sentença coletiva, voltada à satisfação de interesses 

individuais homogêneos, pressupõe fase prévia de liquidação que não se 

limita à apuração do quantum debeatur (valor devido), incluindo também 

avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se 

afirma credor (cui debeatur). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.1. 

A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir 

danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, 

em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não 

apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para 

aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. (...) STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14.” Desta feita, não há se falar na aplicação dos §

§4º e 5º do artigo 524 do CPC, como pretendido pela parte Autora. Quanto 

aos requisitos para propositura da ação, verifico que a parte Autora NÃO 

JUNTOU a documentação pertinente como forma de comprovar sua 

condição de legitimada para propositura da presente ação visando a 

liquidação da sentença, pois para tanto, imperioso a juntada do documento 

que demonstre o efetivo desembolso da quantia que pretende ser 

restituída. Cumpre ressaltar ser imperiosa a juntada dos respectivos 

boletos bancários e seus comprovantes de pagamento a fim de comprovar 

o respectivo desembolso, pois a sentença coletiva NÃO CONTEMPLOU A 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE 

CRÉDITO DE TERCEIRO. Mormente, é um disparate acreditar que alguém 

realize um investimento no valor de R$ 5.857,80 (cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta centavos) e não tenha sequer um 

documento a fim de comprovar o desembolso da respectiva quantia de 

modo a conferir verossimilhança às suas alegações. Impende salientar 

que a regra prevista no artigo 373,§1º do CPC (flexibilização da regra 

atinente à distribuição estática do ônus da prova), não exime a parte 

Autora de trazer aos autos AO MENOS VESTÍGIOS de prova que permitam 

concluir que são verdadeiras as suas alegações. Convém rememorar que 

o Novo CPC positivou o entendimento no sentido de que a inversão é regra 

de instrução e que deve ocorrer em momento processual apto a 

oportunizar àquele contra quem é invertido o ônus, condições de dele se 

desincumbir, remetendo a decisão para o saneamento, previamente à fase 

instrutória (artigo 357, III), e afastando o risco de decisão-surpresa (artigo 

10). De outra banda, quanto ao pedido alternativo para exibição de 

documento, importa ressaltar que para o deferimento do pedido DE 

EXIBIÇÃO na modalidade INCIDENTAL, exige-se o preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 397 do CPC, merecendo destaque o disposto 

no inciso III, qual seja, as circunstâncias em que se funda o requerente 

para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da 

parte contrária. Os i. doutrinadores Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo 

Talamini ensinam que: "Da maneira como prevista no CPC de 1973 isso é, 

como medida cautelar típica -, a ação de exibição deixa de existir no 

CPC/15. Mas o novo Código contém regras, no capítulo relativo às provas, 

que dispõem tanto sobre a exibição de documento que se encontre em 

poder da parte, quanto de documento que esteja em mãos de terceiro." 

(...) "Mas o art. 396 e seguintes do CPC/15 regula, como indicado, apenas 

o caso em que o pleito de exibição de documentos dá-se no curso de um 

processo. Quando houver a necessidade da exibição de documento ou 

coisa em caráter preparatório de uma futura ação, essa deverá ser 

tutelada pelo mecanismo da produção antecipada de provas (CPC/15, art. 

381 e ss. v. cap. 7 acima), que agora se aplica a qualquer tipo de prova." 

(Curso Avançado de Processo Civil, Volume 3, 14ª edição, Thomsom 
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Reuters Revista dos Tribunais, página 138). Assim, "para exibição de 

documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o 

procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa 

regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma 

ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação 

probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC." (Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, Thomson 

Reuters RT, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, página 680). Ora, não 

se trata simplesmente de exigir a apresentação de documentos que a ré 

teria obrigação de manter, mas sim, e, primeiramente, de exigir que a parte 

Autora apresente indícios suficientes que levam a crer que a 

documentação existe e encontra-se em poder da parte adversa, razão 

pela qual, é imprescindível que a petição inicial venha acompanhada de 

comprovação, mesmo que de forma superficial, dos requisitos acima 

delineados, para possibilitar a sua apreciação. Calha ressaltar, que a 

utilização de raciocínio inverso importaria atribuir à parte Requerida a 

produção de prova de fato negativo, essa sim, verdadeira prova diabólica, 

situação vedada ainda que a relação esteja sob o abrigo do Código 

Consumerista. Nesse sentido também foi o posicionamento adotado pelo 

Tribunal de Justiça do Acre, consoante ementas abaixo transcritas: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA. CASO TELEXFREE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À 

PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELECÇÃO DO ART. 320 DO CPC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.À luz do disposto no art. 320 

do Código de Processo Civil, é indispensável à propositura de liquidação 

individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001 a demonstração documental da existência de 

relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da 

ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de 

divulgador da rede. 2. Não há como deferir a redistribuição do ônus da 

prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil se a parte 

autora não demonstrou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

direito alegado, ou seja, não juntou elementos que demonstrem, mesmo de 

forma perfunctória, ser ela parte legítima e interessada no deslinde da 

causa proposta, conferindo aptidão à sua petição inicial. 3. O fato de ter 

ficado decidido no âmbito da Ação Civil Pública nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001 que as relações jurídicas entre a empresa 

Ympactus Comercial e seus “divulgadores” não se constituem relação de 

consumo, desautoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo de Instrumento 

desprovido.” (Agravo de Instrumento n. 1001976-31.2017.8.01.0000) 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO TELEXFREE. 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. 

FASE DE SANEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de Agravo 

de instrumento voltado à reforma de decisão proferida em liquidação 

individual da sentença proferida ACP n.0800224-44.2013.8.01.0001, que 

indeferiu pedido de exibição de documentos. Em discussão, a 

imprescindibilidade de acesso ao back office para aparelhamento das 

liquidações. 2. Registra-se que por ocasião do julgamento do Agravo de 

Instrumento n. 0100307-02.2016.8.01.0000/2ª Câmara Cível, foi reformada 

a determinação lançada nos autos da ação coletiva, para que a Agravada 

Ympactus Comercial SA voltasse a disponibilizar o acesso aos 

divulgadores dos seus escritórios virtuais, com o escopo de facilitar as 

liquidações individuais da sentença. 3. O acesso às informações 

constantes dos back offices deixou de ser exigível à Agravada de modo 

universal aos partners e divulgadores, o que não significa dizer que esteja 

ela desobrigada de fazê-lo pontualmente, em especial diante da 

necessidade de produção probatória que caracteriza a liquidação pelo 

procedimento comum (art. 509, II, CPC). 4. No sistema processual brasileiro 

o procedimento probatório é composto de 4 fases (postulação, admissão, 

produção e valoração). Nesta perspectiva, o legislador dispôs sobre as 

funções probatórias a serem desempenhadas pelas partes (ônus da 

prova subjetivo ou formal ou regra de instrução), bem como a solução a 

ser dada pelo juiz diante da produção de provas insuficientes para revelar 

a verdade dos fatos (ônus objetivo ou regra de julgamento), consoante 

previsão dos arts. 319, 320, 336, 337, 341, 342, 343, 373 e 434 do Código 

de Processo Civil. 5. Doutrina de MARINONI, ARENHAT e MITIDIERO: "No 

plano da atribuição do ônus da prova, pode-se ter uma distribuição fixa do 

ônus da prova ou uma distribuição dinâmica. A atribuição fixa do ônus da 

prova ocorre quando a legislação desde logo afirma, a priori e 

abstratamente, a quem se imputa o prejuízo em razão da falta de prova 

sobre determinada espécie de alegação. É o que está no art. 373, caput, 

CPC. De outro lado, o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1.º, 

CPC". (MARINONI, Luiz Guilherme – Novo Código de processo Civil 

comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. -2. Ed. Ver., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016. P. 469-470). 6. Para o prosseguimento da ação de 

liquidação de sentença, faz-se necessária uma análise minudente acerca 

da distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC). Neste espectro, o (a) 

autor (a) não fica dispensado (a) totalmente do ônus, pois segundo o art. 

373 do CPC, tem o encargo legal de provar a base fática de sua pretensão 

(fatos constitutivos - existência de negócio jurídico com a Ympactus – 

Telexfree), devendo apenas aliviá-la de algum aspecto do modus 

probandi, ao qual não tem acesso ou condições de investigação 

satisfatória (movimentação das contas na rede Telexfree), ao passo que o 

adversário se acha em situação de fazê-lo. Conclui-se, portanto, que esse 

deslocamento do ônus da prova é sempre parcial e nunca total. 7. De 

outro giro, a devedora poderá exercer o direito de contestação (arts. 336, 

341 e 342 combinados com o art. 373, inciso II, e art. 511 do CPC), 

apresentando defesas processuais, defesas materiais diretas e/ou 

defesas materiais indiretas ("existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor"). 8. É válido consignar que em observância ao 

disposto no artigo 357 c/c art. 373, todos do Código de Processo Civil, em 

decisão de saneamento do processo, deverá uma vez contestado ou não 

o pedido, definir a distribuição do ônus da prova, o que compreende 

atribui-lo de modo diverso às partes, para atender situações de 

impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 9. Por evidente, 

não se afigura incompatível com esse cenário processual, a determinação 

eventualmente direcionada ao credor para que colacione aos autos o 

extrato bancário que compreenda o período da sua adesão à rede 

Telexfree até a data do efetivo cumprimento da decisão liminar proferida 

nos autos da ação cautelar preparatória n. 0005669-76.2013.8.01.0001, 

por meio da qual fora determinada a suspensão das atividades da 

devedora e o bloqueio do acesso aos back offices. 10. In casu, 

observa-se que a decisão recorrida, ao indeferir a exibição de 

documentos, determinou que competia à agravante "informar o quanto 

dispendeu à título da aquisição dos aludidos Kits, bem como os bônus 

recebidos". A referida determinação não diverge do novo entendimento 

perfilhado por este relator após reflexão acerca da matéria em testilha, 

cuja síntese buscou delimitar os documentos considerados válidos ao 

recebimento de plano da petição inicial e atribuição do ônus probatório, na 

medida em que a demonstração dos investimentos e valores percebidos 

estão compreendidos no fato constitutivo do direito do credor. 11. 

Desprovimento do Recurso. (TJ-AC 10008033520188010000 AC 

1000803-35.2018.8.01.0000, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 

10/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2018) Da 

mesma forma, é o entendimento do Nosso Tribunal: LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – EMPRESA TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, do CPC, o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 

Na hipótese, a Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova 

do alegado; contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de 

participação ou investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve 

ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) Diante do exposto, faculto à 

parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias: 1) INDICAR todos os planos 

adquiridos na rede TELEXFREE, declinando SEPARADAMENTE as 

respectivas DATAS de ingresso e a que título (partner, divulgador 

AdFamily, divulgador AdCentral); 2) INDICAR e COMPROVAR todos os 

valores pagos e eventualmente recebidos enquanto permaneceu na rede, 

declinando SEPARADAMENTE as respectivas DATAS, e ainda, a que título 

os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para tanto os 

extratos bancários comprobatórios; 3) INDICAR quantas contas VOIP 99 

Telexfree foram ativadas, a data de ativação e quantas deverão ser 

restituídas aos devedores; 4) APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 90 de 730



DETALHADA, a qual deverá observar, com rigor, tudo que ficou 

estabelecido na parte dispositiva da sentença, no item B e seus subitens, 

inclusive no que diz respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de 

atualização (subitens “B5 e B6”). Verifico ainda que para análise do 

pedido de gratuidade da justiça, entendo necessária que a parte Autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos Declaração de Imposto de 

Renda ou outros comprovantes de que não possui renda suficiente para 

arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, sob pena 

de indeferimento do benefício, notadamente em razão do alto investimento 

que alega ter feito fazer em prol da Requerida e à mingua de outros 

elementos, que se mostram contraditórios à alegada hipossuficiência 

econômica. Por fim, determino a juntada de comprovante de residência em 

seu próprio nome; Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para minutar decisão de tutela de urgência ou extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033951-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREISON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1033951-66.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Primeiramente saliento que 

a petição inicial foi juntada no id10575947, de forma desordenada pela 

parte Autora, estando “misturada” aos demais documentos juntados no 

id10575125, razão pela qual, somente foi possível identificá-la com a 

emenda da inicial ordenada no despacho anterior. A cautelar de exibição 

de documentos não foi recepcionada pelo novo Código de Processo Civil, 

ou seja, não foi mantida como procedimento cautelar típico, restando 

inserida no capítulo das provas em geral (Capítulo XII), passando a ser 

tratada unicamente como meio de prova de caráter incidental (fase 

instrutória), nos termos dos artigos 396 e 404 do CPC. Assim, nos casos 

em que a exibição pretendida tenha escopo probatório, poderá ser 

deduzida nos próprios autos da ação de conhecimento que se pretenda 

ajuizar, não podendo perder de vista que para o deferimento do pedido DE 

EXIBIÇÃO na modalidade INCIDENTAL, exige-se o preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 397 do CPC. De outro lado, havendo 

urgência ou no caso de que o prévio conhecimento dos fatos possa 

justificar ou evitar o ajuizamento da ação, o demandante também poderá 

formular o pedido de exibição antes do processo, utilizando-se, para tanto, 

do procedimento da “produção antecipada de provas”, regulado nos 

artigos 381 ao 383 do CPC, com a citação dos que tiverem de exibir o 

documento ou a coisa. Pelo regime do CPC/2015, as medidas cautelares 

antecedentes apenas podem ser motivadas pela urgência da tutela 

pretendida, o que se consubstancia no “perigo de dano” ou no “risco ao 

resultado útil do processo” (art. 305, CPC). Eis o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.287.279 - SP 

(2018/0102297-1) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

AGRAVANTE : MARIA APARECIDA RODRIGUES PROCURADORES : 

MARIO RICARDO MORETI - SP253386 MARIO SERGIO GONÇALVES 

TRAMBAIOLLI - SP265423 ADVOGADA : JANAINA DA SILVA DUTRA - 

SP338649 AGRAVADO : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055 

ALEXANDRE ROMERO DA MOTA - SP158697 GERSON GARCIA 

CERVANTES - SP146169 RUBENS ZAMPIERI FILARDI - SP212835 MARIA 

HELENA DE CARVALHO ROS - SP201076 RAFAEL BARIONI - SP281098 

HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo 

interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES contra decisão que não 

admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão 

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim 

ementado: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Indeferimento da petição 

inicial com a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC Recurso da autora FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - Em que pese ter sido denominada ação de 

obrigação de fazer, verifica-se que se trata de ação de exibição de 

documento - O Código de Processo Civil de 2015 que não prevê 

procedimento autônomo para essa finalidade - Exibição que deve ser 

requerida em incidente do processo principal ou em produção antecipada 

de prova - Inadequação da via eleita - Falta de interesse de agir 

configurado Vício insanável Extinção do Processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - 

Sentença mantida por outro fundamento - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) 

DECIDO. 2. Verifica-se, na espécie, que o Tribunal de origem extinguiu o 

processo nos seguintes termos: Em que pesem os argumentos da 

apelante, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito 

deve ser mantida, contudo, por outros fundamentos. Muito embora a 

recorrente insista na tese de que pretende a condenação da ré apelada 

em obrigação de fazer, a leitura da petição inicial leva à conclusão de que 

se trata de pedido de exibição de documento, formulado com base no 

artigo 396 e seguintes do diploma processual. Porém, a exibição de 

documentos regulada na nova legislação processual não se reveste de 

caráter de ação incidental, mas de mero incidente do processo. No Código 

de Processo Civil anterior, a exibição de documentos era veiculada por 

meio de medida cautelar, no entanto, com o advento do Código de 

Processo Civil de 2015, a providência almejada pelo apelante deve ser 

deduzida nos termos dos artigos 381 a 383 cumulados com os artigos 396 

a 404 de referido diploma legal. De fato, o Código de Processo Civil aboliu 

o procedimento cautelar autônomo para a exibição de documento ou coisa 

(arts. 844 e 845 do CPC/1973). Porém, ainda se revela possível a 

postulação da medida em caráter preparatório, observando-se o rito da 

produção antecipada da prova, previsto nos arts. 381 a 383, em conjunto, 

no que couber, com as disposições dos arts. 396 a 404, todos do 

CPC/2015. O art. 381, III, desse diploma permite a produção antecipada da 

prova nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar 

ou evitar o ajuizamento de ação. [...]. Na hipótese dos autos, o que a 

apelante busca de fato é a produção antecipada da prova, consistente na 

entrega de documentos, para que posteriormente possa avaliar a 

estratégia que irá adotar em relação ao débito apontado pela apelada. Sob 

esse prisma, carece a autora, portanto, de interesse de agir, pois não 

verificada a necessidade da propositura da presente cautelar de exibição.

(...). 6. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 717.435/RJ, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/12/2015, DJe 11/12/2015.) 3. Ante o exposto, nego provimento ao 

agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de maio de 2018. Ministro 

Luis Felipe Salomão Relator A par disso, o pedido cautelar antecedente de 

exibição possui natureza manifestamente satisfativa, na medida em que 

não obriga a parte Requerente à formulação do pedido principal, de modo 

que poderia, em tese, manter-se inerte quanto à pretensão vinculada ao 

documento exibido, sem que isso implicasse a incidência do art. 309, 

“caput”, do CPC (revogação da tutela obtida). Saliento desde já que é 

pouco crível que uma pessoa sem renda mensal fixa, realize um 

investimento no valor de R$ 46.383,75 (quarenta e seis mil, trezentos e 

oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) tal como alegado na inicial, 

e não tenha sequer um documento a fim de comprovar o desembolso da 

respectiva quantia de modo a conferir verossimilhança as suas 

alegações. Impende salientar que a regra prevista no artigo 373,§1º do 

CPC (flexibilização da regra atinente à distribuição estática do ônus da 

prova), não exime a parte Autora de trazer aos autos AO MENOS 

VESTÍGIOS de prova que permitam concluir que são verdadeiras as suas 

alegações. Ademais, o Novo CPC positivou o entendimento no sentido de 

que a inversão é regra de instrução e que deve ocorrer em momento 

processual apto a oportunizar àquele contra quem é invertido o ônus, 

condições de dele se desincumbir, remetendo a decisão para o 

saneamento, previamente à fase instrutória (artigo 357, III), e afastando o 

risco de decisão-surpresa (artigo 10). ANTE O EXPOSTO, concedo à parte 

Autora, prazo de 15 dias, para aditar a inicial, a fim de readequar o 

procedimento proposto, observando os requisitos insculpidos no artigo 

319 do CPC, devendo ainda juntar aos autos indícios do respectivo 

desembolso da quantia de R$ 46.383,75 (quarenta e seis mil, trezentos e 

oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), sob pena de 

indeferimento da exordial (artigo 330 do CPC). Considerando 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 
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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 nº03/2018/TJ-MT/TP que Regulamenta o Processo 

Judicial Eletronico – PJE no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário 

de Mato Grosso, determina que: Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos 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. § 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. (...) § 4º não sanada a anomalia, o 

Magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento, e 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. Por fim, 

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 para análise de decisão com pedido de urgência ou extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022289-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALMEIDA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1022289-71.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada e 

sentenciada pelo juízo da Comarca de Rio Branco/AC, a qual 

expressamente dispôs: “B.8) considerando que apresente ação é coletiva, 

os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4,B5, B6 e B7 deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro de seu domicílio.” (grifei) No caso, verifico que a 

parte Autora está domiciliada em CÁCERES/MT e o foro do domicílio do réu 

é a Comarca de Vitória/ES, consoante se verifica na petição inicial, razão 

pela qual, nada justifica a distribuição da presente ação em foro aleatório, 

ou seja, em comarca distinta daquelas. A questão foi decidida no 

julgamento de Recurso Repetitivo, no STJ no REsp n. 1243887/PR, 

consoante se vê: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO RE-PRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS 

I N F L A C I O N Á R I O S .  E X E C U Ç Ã O / L I Q U I D A Ç Ã O 

INDIVIDUAL.FOROCOMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS 

EFEITOS DASENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. 

IMPROPRIEDADE. RE-VISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDA-DE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para 

efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no 

foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da 

sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 

objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para 

tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta 

individuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 

1.2.A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela 

Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados 

expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus 

efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do 

Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede 

de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa 

julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, 

caput, da Lei n. 9.494/97.2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori 

Albino Zavascki.3. Recurso especial parcialmente conhecido e não 

provido.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,CORTE 

ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 516 do CPC, declino da competência para o foro de 

domicílio do Requerente, determinando a remessa dos autos à Comarca de 

CÁCERES/MT. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024271-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1024271-57.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, A sentença prolatada nos 

autos AÇÃO CIVILPÚBLICA é expressa quanto aos efeitos da 

condenação, conforme itens elencados no item “B” e subitens “B1” a “B7” 

que somente terão aplicabilidade àqueles que figuram na condição de 

Partners e Divulgadores AdCentral e AdCentral Family, conforme cópia da 

sentença anexa aos autos. No caso, a parte Autora declarou 

expressamente que “ a forma de pagamento das contas foi feita via 

transferência de terceiro que tinha em seu backoffice valores a receber 

da empresa”.(sic.pag02-id12483137) Quanto ao fato da aquisição das 

contas ter eventualmente ocorrido por crédito de terceiros, impende 

salientar que a regra prevista no artigo 373,§1º do CPC (flexibilização da 

regra atinente à distribuição estática do ônus da prova), não exime a parte 

Autora de trazer aos autos AO MENOS VESTÍGIOS de prova que permitam 

concluir que são verdadeiras as suas alegações, especialmente quanto 

ao desembolso de valores de seu patrimônio, seja por extratos bancários, 

por títulos de crédito ou demais documentos representantes de operações 

financeiras. Do contrário, estar-se-ia a pleitear direito alheio, o que é 

vedado nesta hipótese, por ausência de autorização pelo ordenamento 

jurídico para tanto (art. 18, CPC). Ademais, essa aquisição por meio de 

“saldo de terceiro”, torna ainda mais necessária a comprovação de que 

realmente desembolsou recurso financeiro para tanto, devendo também 

apontar quem seria esse terceiro, a condição dele como divulgador e 

comprovar que pagou a ele pelo uso do crédito do mesmo. Cumpre 

salientar mais uma vez o que já foi expressamente consignado na decisão 

que determinou a emenda da petição inicial, que, mesmo havendo pedido 

expresso da parte Autora no tocante a exibição dos documentos 

necessários à demonstração de seu direito, a inversão do ônus da prova 

é regra de instrução e que deve ocorrer em momento processual apto a 

oportunizar àquele contra quem é invertido o ônus, condições de dele se 

desincumbir, remetendo a decisão para o saneamento, previamente à fase 

instrutória (artigo 357, III), e afastando o risco de decisão-surpresa (artigo 

10). Ora, não é crível alguém que realize um investimento no valor de R$ 

145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) não tenha sequer 

um documento a fim de comprovar o desembolso da respectiva quantia de 

modo a conferir verossimilhança as suas alegações. Registro novamente 

que não estando a parte Autora na posse da documentação capaz de 

demonstrar ser, de fato, parte legítima para postular o direito invocado, 

ostentando a condição de parceiro ou divulgador, e por ser tal elemento de 

prova indispensável à demonstração da presença de uma das condições 

da ação, implica na prejudicialidade quanto ao pedido incidental para 

exibição de documentos pelo simples fato de que automaticamente não 

estarão preenchidos os requisitos previstos no artigo 397 do CPC, 

especialmente o disposto no inciso III, qual seja, as circunstâncias em que 

se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e 

se acha em poder da parte contrária. Ainda que exaustivo, necessário 

repetir a fundamentação constante na decisão que determinou a emenda 

da petição inicial: “(...)não se trata simplesmente de exigir a apresentação 

de documentos que a ré teria obrigação de manter, mas sim, e, 

primeiramente, de exigir que a parte Autora apresente indícios suficientes 
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que levam a crer que a documentação existe e encontra-se em poder da 

parte adversa, razão pela qual, é imprescindível que a petição inicial venha 

acompanhada de comprovação, mesmo que de forma superficial, dos 

requisitos acima delineados, para possibilitar a sua apreciação. (...) a 

utilização de raciocínio inverso importaria atribuir à parte Requerida a 

produção de prova de fato negativo, essa sim, verdadeira prova diabólica, 

situação vedada ainda que a relação esteja sob o abrigo do Código 

Consumerista.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 330, II e III do 

CPC INDEFIRO a petição inicial por ilegitimidade ativa e falta de interesse de 

agir, e por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO 

MÉRITO, na formado art. 485, incisos I e VI, do CPC. Condeno a parte 

Autora no pagamento das custas e despesas processuais, ficando desde 

já indeferido o benefício da gratuidade da justiça uma vez que não 

demonstrado nos autos a incapacidade financeira alegada, sobretudo 

considerando o valor supostamente investido (R$145.000,00) que não se 

coaduna à condição de hipossuficiência. Por fim, saliento ser incabível o 

pedido de remessa dos autos à 2ª Vara Civel de Rio Branco/AC, 

porquanto o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nos autos do 

Conflito de Competência nº 154.787, quanto ao foro adequado para 

liquidação por arbitramento da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco, em Ação Civil Pública (ACP), contra 

a empresa Telexfree (Ympactus Comercial S/A), a qual decidiu que os 

ex-divulgadores deverão propor as liquidações do título judicial nos 

próprios municípios onde mantém domicílio (em sua respectiva Comarca) 

ou, alternativamente, no foro da Comarca de Vitória, como preveem os 

contratos firmados com a empresa. Preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014532-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA GONCALVES (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014532-26.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MARTA GONÇALVES, 

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 

15/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “membro superior esquerdo”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 13410780. A Requerida apresentou contestação id. 

14893114, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento 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. 

15649802. A parte Requerida (id. 16060404), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação à contestação corroborada id.16226474. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id. 16226732) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. 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. 13410780) Relatório Médico (id. 13410818), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15649802, 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 
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451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15649802), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos ), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento do valor indenizável proporcional à lesão 

permanente resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da data do protocolo do requerimento administrativo e 

correção monetária com índice INPC a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente MARTA GONÇALVES, a quantia 

de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 15/03/2018 (Súmula 580 STJ). 
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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: 1016081-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE SOUZA GOMES (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016081-71.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, RONY DE SOUZA GOMES, 

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 

21/04/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente., , devido à “membro inferior esquerdo”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

corroborado no id. 13587563. A Requerida apresentou contestação no id. 

14789971, 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. 15620733. A 

parte Requerida por sua vez (id. 16075380), 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%). Impugnação a contestação apresentada no Id: 16213735. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id. 16214004) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. 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 Certidão 

de Ocorrência (id. 13587563), Relatório Médico (id. 13587576), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15620733, 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, 
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em caso de 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. 15620733), 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) a partir 

da data do protocolo do requerimento administraivo 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 RONY DE SOUZA GOMES, 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, 21/04/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013270-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PIRES DE SOUZA (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)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013270-41.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, EDER PIRES DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

17/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento da indenização do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente e a quantia de R$ 101,28 (cento e um reais e vinte e 

oito centavos) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 13230673. A Requerida apresentou 

contestação no id. 14207032, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, 

ao reembolso por despesas medicas e suplementares, 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. 15568415. 

Impugnação a contestação apresentada no id: 16007607. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

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. 13230673), Relatório Médico 

(id. 13230682), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15568415, 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 e perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os dedos da 

mão, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) e 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. 15568415), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, do cotovelo direito com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) e repercussão intensa, do 2º 

dedo da mão esquerda com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 3.543,75 (três mil, quinhentos e 

quarenta e três 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. Por derradeiro, afirma a parte 

Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou gastos com 

despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 101,28 (cento e 

um reais e vinte e oito centavos). A meu ver, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos que a parte Requerente foi vítima do referido 
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acidente automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os 

documentos, laudos e recibos acostados aos autos Id. 13230682. Nesse 

quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 6.194/74 com as 

alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no id 13230700. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de 

danos pessoais, causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu artigo 3º, inciso 

III, estabelece que, tratando-se de reembolso à vítima, no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares, o valor máximo da 

indenização a ser paga é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não procede à 

alegação da seguradora de que a parte Requerente não comprovou as 

despesas médicas por ela efetivadas quando da ocorrência do sinistro, 

eis que não se tem dúvida de que se relacionam com o acidente 

automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o valor de 

reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja: R$ 101,28 (e um reais e 

vinte e oito centavos). Quanto aos juros e correção monetária das 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 

Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se 

vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do 

valor indenizável proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) desde o 

requerimento administrativo e correção monetária com índice INPC a partir 

do dia 29/12/2006, data em que em vigor a Medida Provisória n.º 340/2006, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

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 
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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 PIRES DE SOUZA, a 

quantia de: A) - R$ 3.543,75 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 

17/03/2018 (Súmula 580 STJ); B) – R$ 101,28 (cento e um reais e vinte e 

oito centavos) referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da 

Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data 

do desembolso. CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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Processo nº 1020478-13.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados em juízo em 

favor da parte Requerente, a serem restituídos conforme entabulado na 

avença. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017697-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ANTONYELLE CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PJE nº. 

1017697-81.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, LUANA ANTONYELLE 

CONCEIÇÃO, já qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Retificação, buscando em síntese a readequar o registro de nascimento, a 

fim de incluir o sobrenome materno, qual seja, DE ARRUDA, a qual passará 

a se chamar, LUANA ANTONYELLE DE ARRUDA CONCEIÇÃO. Ampara o 

pedido em decorrência de que seu genitor omitiu-se ao registrar o 

sobrenome materno DE ARRUDA, nessa toada, a parte Requerente deseja 

incluir o patronímico materno. Com a exordial, vieram os documentos de id. 

13785248. Instado a manifestar o Douto Representante do Ministério 

Público id. 15897931, posicionou-se favoravelmente ao pedido da parte 

Requerente. É O RELATÓRIO. DECIDO. De fato, a Lei nº 6.015/73, em seu 

artigo 109, prevê a possibilidade da medida pleiteada: “Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório.” (negritei e grifei) Os registros públicos são regidos por lei 

específica (Lei nº 6.015/73), a qual regulamenta as hipóteses de 

retificação, bem assim o rito procedimental a ser seguido, conforme se vê 

do artigo 109 do referido diploma legal. In casu, os documentos que 

instruem a petição inicial revelam que o motivo alegado se enquadra ao 

dispositivo supramencionado, sendo, pois, incontestável o direito de 

retificar, porquanto este deverá espelhar necessariamente a grafia 

primitiva. Some-se isso ao fato de não se constatar qualquer intuito de 

fraude na sua alteração, tampouco prejuízo a terceiros, estando, pois, 

configurada a hipótese que justifica a procedência do pedido. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 

6015/73, e em consonância com o parecer Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para determinar que seja feita 

a retificação no Registro civil da parte Autora, para incluir o patronímico 

materno DE ARRUDA, a qual passará a chamar-se LUANA ANTONYELLE 

DE ARRUDA CONCEIÇÃO. Expeça-se o competente mandado/ofício ao 

competente cartório determinando a retificação no Assento de Nascimento 

da parte Requerente. Com a juntada nos autos do novo registro civil, 

INTIME-SE a parte Autora para retirá-lo, substituindo por fotocópia, e 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se o presente, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038018-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA DE PAULA LARA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038018-74.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, RAISSA DE PAULA LARA 

ARAUJO, 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 11/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente., , devido à “fratura e membro 

inferior direito”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 11189792. A Requerida 

apresentou contestação no id. 14210086, 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 
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no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15569166. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 15738105. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 15738109) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

por sua vez (id. 16015050), manifestou sobre o laudo, ressaltando que 

deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). 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 – 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. 

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 e Relatório Médico (id. 11189792), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15569166, 

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 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. 15569166), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País na data do efetivo pagamento, a incidência 

de juros legais de 1% (um por cento) e correção monetária com índice 

INPC a partir da data do sinistro, enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 
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BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente RAISSA DE PAULA LARA 

ARAUJO, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 11/10/2017 

(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: 1036602-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1036602-71.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, Trata-se de Ação Cobrança de 

Seguro DPVAT que MARIA AUXILIADORA FERREIRA LEITE, move em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no 

dia 09/08/2017, resultando a sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma, polifratura e fratura do ombro e fratura do joelho”. 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. 

10968689. Citada no id. 13207742 a ré deixou transcorrer in albis o prazo 

para defesa conforme certidão no id. 16499473. Laudo pericial judicial no 

id. 15048815. A parte Requerente apresentou manifestação ao laudo 

pericial (id. 16236606) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, reconheço a situação 

de REVELIA da ré, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, devidamente citada (id. 13207742), deixou transcorrer in 

albis o prazo para defesa, de acordo com certidão id. 16499473. Ademais, 

cumpre asseverar que o feito se encontra apto para julgamento, pois 

sendo questão do mérito, mesmo que de direito e de fato, não reclama seja 

produzida prova em audiência, autorizando, assim, a aplicação do 

disposto no inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, pois, o grau 

de invalidades da parte requerente está devidamente especificado de 

acordo com Laudo pericial id. 15048815. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Importa consignar que em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação que dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da debilidade suportada pela parte autora 

em virtude do acidente automotor. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "A indenização do seguro 

dpvat, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Saliento que nos precedentes que 

deram origem à referida Súmula, ponderou-se que para a interpretação do 

artigo. 3º, b, da lei 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório dpvat, 

deve-se considerar a partícula "até" constante da sua redação originária e 
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que se manteve, inclusive, após as modificações introduzidas pelas leis nº 

8.441/1992 e nº 11.482/2007, razão pela qual, toda a invalidez permanente 

coberta pelo seguro DPVAT deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão, independente da lei que vigorava na época do sinistro 

ocorrido. Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e perda completa da 

mobilidade de um dos joelhos, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento) e 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 acostado aos autos (id. 15048815) 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada com repercussão intensa, do membro superior esquerdo 

com perda de 75% (setenta e cinco por cento) e repercussão intensa, do 

joelho 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$ 9.618,75 (nove mil, seiscentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 75% de 70% do teto máximo (referente ao membro superior 

esquerdo), SOMADOS a 75% de 25% do teto máximo (referente ao joelho 

esquerdo). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

9.618,75 (nove mil, seiscentos 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, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a 

Requerente MARIA AUXILIADORA FERREIRA LEITE, a quantia de R$ 

9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro qual seja: 09/08/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021448-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

MARYOHAN DA SILVA MOREIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1021448-13.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Exequente 

ID. 15917538 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada ID. 15405618/15405625 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15405625 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15917538. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009719-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON DIAS BATISTA (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 

1009719-53.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ALEXSON DIAS BATISTA, 

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 

23/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento da indenização do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente e a quantia de R$ 594,43 (quinhentos e noventa e 

quatro reais e quarenta e três centavos) referentes às despesas com 

tratamento médico. Boletim de ocorrência corroborado no id.12684196. A 

Requerida apresentou contestação no id. 13711140, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência 

de comprovante de residência em nome de terceiro requisito para fixação 

do foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

diferença da assinatura entre a documentação e a procuração juntada 

nos autos, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. 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. 15044909. 

Impugnação a contestação no Id: 15962462. A parte Requerente 

apresentou manifestação de aditamento da inicial no id. 15963190. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não 

assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a 

preliminar. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO 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 
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antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. Quanto a impugnação das assinaturas apostas 

nos documentos da parte Autora, não vislumbro razões para exigir a 

juntada de outro documento com firma reconhecida ou autenticada em 

cartório, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a análise 

do mérito, sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da 

parte por ocasião da audiência de conciliação. Portanto, rejeito esta 

preliminar. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id.12684196), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15044909, 

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 ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15044909), 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. Por derradeiro, afirma a parte 

Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou gastos com 

despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 594,43 

(quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). A meu 

ver, encontra-se comprovado documentalmente nos autos que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que corrobora 

o nexo causal com os documentos, laudos e recibos acostados aos autos 

id. 12684196. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 

6.194/74 com as alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: 

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no id. 

13695659. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da 

indenização perseguida. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro 

obrigatório de danos pessoais, causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu 

artigo 3º, inciso III, estabelece que, tratando-se de reembolso à vítima, no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares, o valor máximo 

da indenização a ser paga é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que o Requerente não comprova as 

despesas médicas obtidas, eis que não se tem dúvida de que se 

relacionam com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, 

é devido o valor de reembolso no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares comprovadas (DAMS), no teto máximo 

estabelecido em lei, qual seja: R$ 519,43 (quinhentos e dezenove reais e 

quarenta e três centavos). Quanto aos juros e correção monetária das 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 

Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se 

vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do 

valor indenizável proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) desde o 

requerimento administrativo e correção monetária com índice INPC a partir 

do dia 29/12/2006, data em que em vigor a Medida Provisória n.º 340/2006; 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 
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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, ALEXSON DIAS BATISTA, a 

quantia de: A) - R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 23/01/2018 

(Súmula 580 STJ); B) – R$ 519,43 (quinhentos e dezenove reais e 

quarenta e três centavos) referente à indenização prevista no artigo 3º, 

inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir da data do desembolso. CONDENO as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% 

para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 

98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003071-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIOGORY LUAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCKAS SILVESTER FERREIRA RIBEIRO DA COSTA (RÉU)

ARMANDO SILVA ARAUJO - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1003071-57.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença os acordos celebrados entre as partes juntados nos IDs. 

16057350/16057627 e 16057350/16057627, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de 

eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. 

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO SALVADOR PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008234-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): OLIVIO 

SALVADOR PADILHA RÉU: AGUAS CUIABA S.A I Vistos. Trata-se de 

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de 

Antecipação Provisória de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars c/c 

Reparação por Danos Morais ajuizada por Olívio Salvador Padilha em 

desfavor de Águas Cuiabá S.A. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 12466803, apresentou 

pedido de desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. O feito 

comporta imediato julgamento. Como é cediço, a desistência da ação não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação, de 

modo que o acolhimento do pleito, até por se tratar de direito disponível, é 

medida que se impõe. Ademais, tendo em vista que a citação da parte 

requerida não restou concretizada, vez que não há nos autos a expedição 

de mandado de citação, cabível a desistência da ação sem a oitiva da 

parte adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 

485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto 

no art. 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência exteriorizada pela parte requerente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Com 

fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO os autores ao 

pagamento das custas processuais, observadas as normas da gratuidade 

da Justiça, sendo o caso. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque 

a desistência ocorreu antes da citação da parte requerida nos autos. 

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, 10 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035863-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GARCIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006971-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIME-SE a parte AUTORA para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sendo que, HAVENDO CONCORDÂNCIA, deverá imediatamente 

DEPOSITAR O VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA em juízo (CPC, art. 95) e 

APRESENTAR OS QUESITOS, sob penalidade de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019163-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA OAB - SP299398 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04/02/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035645-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JESUS DIAS DA SILVA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04/02/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032785-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA RODRIGUES CORDEIRO (AUTOR(A))

MARIA ADRIANA DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

CANDIDA ROSA PAIN DA COSTA (AUTOR(A))

CATARINA DA CRUZ OLIVEIRA TAQUES (AUTOR(A))

SURIZADAY FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

AGOSTINHA CELINA DA SILVA (AUTOR(A))

TANIA MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

IVONICE ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

MATIAS INOCENCIO DE JESUS (AUTOR(A))

CRISTINO DA SILVA (AUTOR(A))

NILTON PRADO (AUTOR(A))

DALILA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031348-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA BOABAID LEVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHECCHIN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04/02/2019 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011272-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO AUGUSTO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS CANTIZANI MIRANDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 
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contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029610-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029610-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HDI SEGUROS S.A. 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011708-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CUIABANO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1011708-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAURICIO SAMPAIO 

RÉU: EDUARDO CUIABANO V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023480-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA OAB - 050.677.981-57 

(REPRESENTANTE)

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1023480-54.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KAMILLY SIQUEIRA 

DE ARISTIDES REPRESENTANTE: VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA RÉU: 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036767-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENELON OSCAR MULLER PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LENIZE MOURA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036767-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LENIZE 

MOURA PEREIRA DA SILVA, FENELON OSCAR MULLER PEREIRA DA 

SILVA RÉU: AVIANCA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A V 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

proposta por Lenize Moura Pereira da Silva e Fenelon Oscar Muller Pereira 

da Silva em desfavor de Oceanair Linhas Aéreas S.A. (Avianca) e Copa 

Airlines, todos devidamente qualificado nos autos. Verifica-se, na exordial, 

que a parte autora almeja a condenação da parte requerida em dano 

material e moral, todavia não indica a soma dos valores correspondentes. 

Ocorre que, o art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil preceitua 

acerca da necessidade de indicação da soma dos valores 

correspondente há cumulação de pedidos. Assim sendo, CORRIJO de 

ofício o valor da causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 71.452,75 

(setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco 

centavos), o que faço com fulcro no art. 292, inciso II e §3º, do Código de 

Processo Civil. PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao 

sistema PJE. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). 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, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038067-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA (RÉU)

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1038067-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ARTHUR HENRIQUE 

LEMES DE OLIVEIRA RÉU: FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA, 

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011662-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1011662-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCO 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. W 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, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038629-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROGERIO MARTINS ROSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR VIEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

FABIO DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1038629-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PEDRO ROGERIO 

MARTINS ROSA REQUERIDO: FABIO DA SILVA ARAUJO, ELISMAR VIEIRA 

ARAUJO V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014473-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JESUS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINALDO SOARES BORGES (RÉU)

IARA RITA BORGES SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014473-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ JESUS DE 

QUEIROZ RÉU: GINALDO SOARES BORGES, IARA RITA BORGES SOARES 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015554-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MIGUEL SOCORE MORRURE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1015554-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MIGUEL SOCORE 

MORRURE, SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA RÉU: SOMATEM SOCIEDADE 

MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA V Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029470-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029470-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PPER FRETES E 

TRANSPORTES LTDA RÉU: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA 

AUTOMOTIVA S/A V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035326-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1035326-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034659-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 761302 Nr: 13756-53.2012.811.0041

 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: ROZIMERI CONCEIÇÃO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, LAERTE BASSO JUNIOR, RODRIGO LUIZ 

NERY RIBEIRO, CDU - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM 

ULTRASSONOGRAFIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230/MT, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Vistos etc..

Constatado a necessidade de produção de prova pericial postulada pela 

parte requerida, nomeio desde já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de 

outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, 

e-mai l :  robertoazevedo1958@gmai l .com, o qual  cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para depositá-los, 

no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 

94 e 95).

Depositado o valor da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação.

O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 303045 Nr: 14585-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ROUPAS NATASHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI 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:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada COMÉRCIO DE 

ROUPAS NATASHA LTDA ME, portadora do CNPJ nº 36.928.646/0001-80, 

sobre o valor total de R$ 98.109,70 (noventa e oito mil, cento e nove reais 

e setenta centavos).Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não 

possuir procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso 

de recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 268204 Nr: 1236-37.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÍLSON PEREIRA DE OLIVEIRA, SOLANGE DANTAS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT

 Vistos etc.

Diante da Certidão de fl. 477, informando que o perito anteriormente 

designado não foi encontrado, nomeio o profissional: - DR. : DR. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 827, sala 8, 

Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 2127-8022 e (65) 

99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

A requerida efetuou o depósito inerente aos honorários periciais 

arbitrados pelo antigo expert às fls. 421, posto isso, intime-se o perito 

neste ato nomeado a fim de que informe concordância ou que apresente 

nova proposta no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso concordância, intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora 

para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas 

da referida designação.

Do contrário, intime-se a requerida para manifestação acerca da nova 

proposta.

O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 901238 Nr: 30771-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FELTRIN FRANÇOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, retifique-se a Capa das autos com a exclusão da requerida 

ENDOGASTRO, tendo em vista o acordo homologado nos autos de fls. 

484/484-verso.

Constatado a necessidade de produção de prova pericial postulada pela 

parte requerida, nomeio desde já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de 

outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, 

e-mai l :  robertoazevedo1958@gmai l .com, o qual  cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para depositá-los, 

no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 

94 e 95).

Depositado o valor da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação.

O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059839 Nr: 50967-21.2015.811.0041

 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: JUCINÉIA DA SILVA MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FELIX DIAS, FEMINA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 
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FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO JÚNIOR 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.

Constatado a necessidade de produção de prova pericial postulada pela 

parte requerida, nomeio desde já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de 

outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, 

e-mai l :  robertoazevedo1958@gmai l .com, o qual  cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para depositá-los, 

no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 

94 e 95).

Depositado o valor da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação.

O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 43183 Nr: 12217-38.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GOMES DE CARVALHO, MANOEL E. 

SANTOS FONSECA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO - 

OAB:12.240/MT

 Nesse diapasão, não demonstrado o dolo que evidencie ter o exequente 

agido com má-fé, inadmissível a aplicação da regra do art. 940 do Código 

Civil, razão pela qual INDEFIRO os pedidos contidos nos itens “3” e “4” da 

petição de fls. 400/402.No mais, visando aferir se houve o integral 

adimplemento da obrigação perseguida, PROCEDA-SE com a juntada de 

extrato analítico de todos os depósitos vinculados ao presente feito na 

Conta Única.Em seguida, INTIME-SE parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, esclarecendo 

quanto à existência ou não de saldo devedor remanescente.Uma vez 

atendida a determinação judicial supra pela parte exequente, INTIME-SE o 

executado para, querendo e em igual prazo, manifestar-se nos autos, 

inclusive quanto aos documentos apresentados às fls. 422/443. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736675 Nr: 33116-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA, MAYK 

SOARES DE LARA, RETTAMERO REPRESENTAÇÕES, LUCIELE DROESE 

DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINETE DE OLIVEIRA - 

OAB:20721/B - MT, NAURA NÉDIA LEITE DE OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915298 Nr: 40402-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 10, 

CANDIDO ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MUNHOZ CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869059 Nr: 8831-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17.497/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 17/12/2018 às 08:00 horas, no consultório da Perita Drª Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 825003 Nr: 31034-33.2013.811.0041

 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 CLÁUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO VILLA BORGHESE, FABIANE 

CARDOZO FAVRETO, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

SAMIRA SILVA DE SOUZA, ROGÉRIO FAVRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas.Passo a analisar as preliminares contidas na 

contestação.Inicialmente, indefiro o pedido de denunciação a lide de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, tendo em vista que o seguro 
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celebrado pelo condomínio requerido, objeto daapólice n.° 11.116.5491, 

não cobre os danos narrados na inicial pela autora. No que tange à 

ilegitimidade passiva dos requeridos Fabiane Cardozo Favreto, Samira 

Silva de Souza e Rogério Favreto, entendo que, in casu, a requerente 

imputou a estes condutas pessoais que se afastam do poder de 

administração do condomínio, razão pela qual nos parece presente a 

legitimidade passiva ad causam. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954917 Nr: 2566-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos, o que faço para condenar à requerida 

Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A - CEMAT ao pagamento de 

indenização a título de ressarcimento por dano material, em favor da 

autora, a quantia de R$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais), a 

ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro às custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais fixo de forma equitativa em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), nos termos do §8º 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, 09 de novembro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917036 Nr: 41455-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO BANDEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELE ALVES 

CARDOSO - OAB:7725 MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por Maria 

da Conceição Bandeira Duarte em face de CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço.CONDENO a autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, 

observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da justiça 

g r a t u i t a  d e f e r i d a . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Novembro de 2018.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121875 Nr: 19609-04.2016.811.0041

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821525 Nr: 27718-12.2013.811.0041

 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: MEEPS, SRB, NB, GEEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, EDSON QUEIROZ B. JR. - OAB:19.502, 

EDUARDO A. L. FERRÃO - OAB:9378/DF, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RADO - 

OAB:12906/MT, LÍGIA ESPÍNDOLA MALHEIROS - OAB:266.286/SP, 

PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14.667/MT, RAFAEL BARRETO DE 

AGUIAR NOVAES FRANÇA - OAB:208.509/SP, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). MOHAMED ALI HAMMOUD, OAB/MT nº11.184, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 898609 Nr: 28798-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELLBER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

LTDA, CÉLIO CASSIO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. CONDENO a parte 

requerente a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

sobre o valor da causa, nos termos do §8º do art. 85 do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

13 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 907823 Nr: 35455-32.2014.811.0041

 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: SMDS, SMDS, ALESSANDRA REGINA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Quental - 

OAB:105.107/SP

 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 de indenização por 

danos morais a requerente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais).Registro que o valor arbitrado a título de dano moral deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se 

ainda taxa de juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir 
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da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.A título de sucumbência, 

CONDENO a requerida a pagar por inteiro as custas e despesas judiciais 

e, ainda, honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 859692 Nr: 1505-32.2014.811.0041

 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: MARLON JOÃO SADÃO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARACAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85 do CPC. Suspendo a exigibilidade em virtude 

da concessão da justiça gratuita [fl.43], nos termos do art. 98 do 

CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 12 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 744246 Nr: 41278-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DEMORI, JOE ORTIZ ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A/MT, JOSÉ ORTIZ 

ARANTES - OAB:1.166-A, MARCO ANTÔNIO G. JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2.850-A/MT

 Atendendo o disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, 

intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de 

declaração interpostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144043 Nr: 29210-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO FIGUEIREDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A., JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYEFFERSON CHRISTIANO 

DA COSTA SANTOS - OAB:17844, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Vistos.

Intimados, o autor e o requerido João de Sousa indicaram como provas a 

produzir a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal (fls. 406/411).

Tenho, porém, que as provas orais pugnadas não se mostram pertinentes, 

pois não há controvérsia acerca da arrematação do imóvel e nem sobre o 

valor por ele pago.

As informações necessárias à compreensão da demanda constam nos 

autos do processo de execução onde fora ultimada a arrematação, cujas 

cópias instruem a inicial. Com efeito, as declarações das partes ou de 

testemunhas não teriam o condão de afastar os atos formais daquele 

procedimento que resultou na transferência do bem penhorado, que ora 

se discute.

O julgamento da lide cinge-se à valoração dos argumentos de direito 

tecidos pelo autor na exordial a fim de se reconhecer a validade ou não da 

arrematação.

Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO os 

pedidos de produção de prova oral.

Portanto, o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do 

CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 925236 Nr: 46632-90.2014.811.0041

 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 LOCOMOTIVA LTDA, ELSO 

APARECIDO DA CRUZ, TOBIAS DALPIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOÃO MARCELO MÁXIMO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:260.454-OAB/SP, JULIANE BARBOZA SANTOS - 

OAB:223771, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - 

OAB:OAB/RJ 84.676

 ...Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de Fevereiro 

de 2019 às 16h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no 

Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.Para a 

solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que pretendem 

inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 do Código 

de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de Novembro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1170923 Nr: 40589-69.2016.811.0041

 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: EDNA FELIX DA SILVA FERREIRA, ROGERIO DE LARA 

PINTO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES DA CRUZ, JOSÉ AUGUSTO 

MARIANO DE SOUZA, VELDECINA PEREIRA SOUZA DE LARA, MARILENE 

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO , LUZINETE GONÇALVES DA SILVA, 

JOCELINA DE ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, ITAÚ SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355-MT, DANIELA CRISTINA PATINI - OAB:11.660/MT, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, JOSE ARMANDO DA 

GLÓRIA BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP, JULIANA DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 ...Com fundamento na disposição legal acima descrita, determino a 

expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, manifeste se possui interesse em intervir no presente feito, 

devendo, em igual prazo, fornecer documentos que, eventualmente, 

comprovem a averbação dos imóveis dos autores na Apólice Pública do 

Ramo 66 do SFH, especialmente ficha de informação de financiamento, e 

outras que se fizerem necessárias à demonstração de vinculação da 

demanda ao FCVS. Faça acompanhar o ofício com cópia da inicial.Após a 
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resposta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, voltem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734857 Nr: 31178-75.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLL DE SOUZA - ME - RICARDO CAMILO 

SHOWS E EVENTOS, S. H. MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478

 Vistos.O feito tem se arrastado, indefinidamente, em virtude das 

tentativas de oitiva das testemunhas Aparecido Cesar Martins de Oliveira 

e Renata Graciele Estevão do Nascimento, arroladas pela requerida 

Rondoletras Publicidades LTDA (S.H. Magalhães).Na audiência realizada 

neste Juízo, fls. 222, tais testemunhas não compareceram porque não 

localizadas, conforme cartas e AR´s de fls. 215/217. A requerida insistiu 

na oitiva, com a incumbência de informar o endereço correto das 

mesmas.Às fls. 235, a requerida se manifestou, mas limitou-se a informar 

os mesmos endereços que anteriormente haviam sido infrutíferos....Diante 

disso, verificada a inércia da parte, INDEFIRO a renovação dos atos para 

oitiva das testemunhas arroladas.Mantenho a decisão de fls. 

265.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1028583 Nr: 36084-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERARIA DOM BOSCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS - JOIA PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 

JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente 

julgado , fixou o entendimento de que a multa pelo inadimplemento 

voluntário da quantia fixada em sentença (art. 523, § 1º, do CPC/2015) não 

integra a base de cálculo dos honorários advocatícios dessa fase, verifico 

que os cálculos apresentados pela parte exequente excedem os limites da 

condenação.

Com efeito, nos cálculos acostados às fls. 115/121, a parte exequente 

efetuou a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 

honorários advocatícios sobre subtotal formado pela soma do débito 

principal com a correção monetária, com os juros e com a multa de 10% 

(dez por cento).

Ocorre que, em primeiro lugar, os honorários de sucumbência não se 

confundem com os honorários devidos em razão da fase de cumprimento 

de sentença, razão pela qual devem ser calculados separadamente.

Destarte, a aplicação do percentual de honorários de sucumbência (15% - 

quinze por cento, fl. 67) deve ocorrer sobre o débito principal, 

devidamente atualizado pela aplicação da correção monetária e dos juros 

devidos, incluídas, ainda, as custas processuais, caso tenham sido pagas 

pela parte autora.

Ademais, caso não haja o pagamento do débito constante do título judicial 

no prazo previsto em lei, deverá incidir sobre o mesmo, além da multa de 

10% (dez por cento), mais 10% (dez por cento) de honorários 

advocatícios, com fundamento no art. 523 do Código de Processo Civil 

atual.

Portanto, a base de cálculo da multa e da verba honorária é a mesma, qual 

seja, o valor do crédito perseguido na execução da sentença, não sendo 

cabível o cálculo dos honorários sobre o valor do crédito já acrescido da 

multa.

Assim sendo, com fundamento no art. 524, §1º, do Código de Processo 

Civil, determino seja a parte exequente intimada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente novos cálculos do valor exequendo nos termos 

da presente decisão, assim como requeira o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880179 Nr: 16883-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARAUJO BALTAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:20.385, ROSANGELA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 16308

 Vistos.Trata-se de Reclamação Cível de Valores Pagos Indevidos c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Antonio Araujo 

Baltazar em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A.A partir da 

detida análise dos autos, verifica-se que a petição inicial contém pedido 

que demanda a revisão contratual, qual seja a devolução, com 

atualização, da taxa de contrato cobrada no pacto de alienação fiduciária 

de nº 11400363, colacionado às fls.19/22.Ocorre que a competência para 

processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a 

financiamento é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme 

dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da 

Magistratura, in verbis:“I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser 

denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” (Original sem grifo).Portanto, se a presente ação busca a revisão 

de valores com fundamento no título acima referido, compete às Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar o feito.Assim sendo, 

considerando a matéria discutida nos autos,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131301 Nr: 23533-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FIGUEIREDO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUETA GONÇALVES DA COSTA, 

LURDES SALOMÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANT ANA - OAB:12158

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a advogada THAIS DE OLIVEIRA 

RIBEIRO TAQUES, inscrita sob nº OAB/MT 20584, vem informando aos 

autos o falecimento do advogado Dr. Simei da Silva Barros, contudo, a 

subscritora da petição de fl. 61, não possui procuração nos autos para 

receber os atos de publicações deste juizo.

 Dessa forma, INTIME-SE a advogada THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 

TAQUES, inscrita sob nº OAB/MT 20584, para que regularize a 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de Novembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1055984 Nr: 49150-19.2015.811.0041

 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: GEANE PINHEIRO DA SILVA CONTABILIDADE - ME, 

GEANE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a Reclamação Cível c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Geane Pinheiro da Silva Contabilidade - Me em desfavor de 

Disal Administradora de Consórcios S/A, para:(a)Condenar a requerida ao 

pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

(b)Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 09 novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378339 Nr: 14368-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTESIN - ARTE EM SINUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada AGILIZE 

SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, portadora 

do CNPJ nº 37.444.320/0001-40, sobre o valor total de R$ 168.899,55 

(cento e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta 

e cinco centavos).Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não 

possuir procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso 

de recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 217330 Nr: 5776-80.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR VIANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO & MORAES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, JULIANO ROSS - OAB:5498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada EUROPA 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, portadora do CNPJ nº 

37.503.315/0001-61, sobre o valor total de R$ 13.783,84 (treze mil, 

setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, 

devendo a parte executada que não possuir procurador constituído nos 

autos ser intimada por carta com aviso de recebimento, ex vi do disposto 

no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.Anote-se que, no 

prazo supra, deverá a parte executada comprovar, se for o caso, que o 

numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há excesso da penhora 

(art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil).Havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não havendo manifestação da 

parte executada, converter-se-á a indisponibilidade da quantia bloqueada 

em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina 

o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em 

caso de não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do 

débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 744986 Nr: 9432-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA -DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada LUIZ MARCOS 

DA COSTA, portador do CPF nº 513.411.401-30, sobre o valor total de R$ 

6.815,95 (seis mil, oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos). 

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem, devendo a parte executada que não possuir procurador 

constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de recebimento, ex 

vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada comprovar, 

se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há 

excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não havendo 

manifestação da parte executada, converter-se-á a indisponibilidade da 

quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo 

Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 
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em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1058328 Nr: 50185-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799/O, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Aguarde-se a realização da perícia determinada nos autos em apenso, 

para posterior julgamento em conjunto.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110839 Nr: 15007-67.2016.811.0041

 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: CONSTRUTORA LOPES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMOSSUL MADEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, UBALDO 

JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - OAB:160493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI LUÍS GUESSER - 

OAB:5725

 ..Inobstante a parte autora tenha formulado pretensão visando a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, verifico que tal 

possibilidade não se aplica ao caso em exame, pois os serviços prestados 

não tinham aquela como destinatária final, hipótese que não configura 

relação de consumo.Assim, quanto ao ônus probatório [art. 357, incisos 

III], aplica-se, in casu, a regra geral descrita no art. 373, incisos I e II, do 

CPC.Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá 

recair sobre os pontos controvertidos suscitados pelas partes, qual seja, 

a existência de vícios nos produtos adquiridos (portas de madeira, 

batentes e alizares). Para o esclarecimento desse ponto controvertido, 

defiro a produção de prova pericial requerida pela autora, pelo que 

NOMEIO perito o profissional a ser indicado pela empresa Mediape 

Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, 

localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 

78.005-340, Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 

3322-9858...Cuiabá, 13 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114710 Nr: 16563-07.2016.811.0041

 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: SEBASTIAO VIANA DE ANCHIETA, ROSA MARIA 

MARINHO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 401857 Nr: 34441-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTOLAN ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7.921/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

MARIANA BURNEIKO BARCELOS - OAB:231.974 SP, TATIANA 

REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES - OAB:OAB/MT 16445, Priscila Botelho Oliveira Marques - 

OAB:256133

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909924 Nr: 36807-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Especialização de Hipoteca Legal->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GONÇALVES - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

PEIXOTO - OAB:33844, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 Intimo novamente a parte requerida para se manifestar sobre a proposta 

de honorários periciais, visto que os autos permaneceram em carga com a 

advogada LUZIA ANGELICA DE ARRUDA no período de 31.10.18 até 

07.11.18, o que prejudicou o acesso aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 876618 Nr: 14519-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTOS DA 

SERRA, JOSE CEZAR NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manuella Cardozo Torres - 

OAB:15974-O, MURILO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 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 confirmar a decisão de fl. 29/30 e determinar que as faturas 

de dezembro/2013, janeiro/2014 e fevereiro/2014 sejam reemitidas no 

valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) cada uma.Ainda, considerando 

a consignação de pagamento de fl. 32, autorizo o levantamento dos 

valores para a quitação das faturas citadas e declaro extinto o 

débito.Tendo em vista que houve sucumbência reciproca, nos termos do 

art. 86 do CPC, CONDENO cada parte ao pagamento de 50% das custas e 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios 

sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o advogado 

de cada sujeito processual, nos termos do §8º do art. 85 do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 949529 Nr: 60027-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODATO MEDEIROS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

(a)Declarar Inexistente o débito de fl. 18 no valor de R$560,16 (quinhentos 

e sessenta reais e dezesseis centavos).(b)Condenar a requerida ao 

pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).(c)Condenar 

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(d)Confirmar a decisão de fls. 25.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 novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 904171 Nr: 32960-15.2014.811.0041

 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: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NEVIO LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - OAB:10192, MANOEL 

RIBEIRO FILHO - OAB:1143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051783 Nr: 47323-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, SANTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DE ARAUJO, IOLANDA JACOBINA 

DA CRUZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO GIROLDO 

FILHO - OAB:17.143/MT

 Vistos.1.PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL:Por meio das petições 

de fls. 90/92 e 102/103, a parte executada apresenta pedido de 

substituição processual, almejando a extinção da obrigação em face da 

mesma e a inclusão da pessoa de Marco Abib no polo passivo.O pedido 

não comporta deferimento, tendo em vista que, ao contrário do 

asseverado pela parte executada, o simples fato de haver constado no 

acordo de fl. 60 que o boleto deveria ser encaminhado pela parte 

exequente para o email da pessoa de Marco Abid não autoriza a sua 

inclusão no polo passivo da demanda, nem mesmo enseja a transferência 

da obrigação assumida pela executada para a referida pessoa.Destarte, o 

acordo foi regularmente firmado pela parte executada e devidamente 

homologado pelo Juízo (fl. 60-v), constituindo título executivo judicial 

passível de execução.Ademais, o acordo juntado à fl. 105, firmado entre a 

parte executada e terceira pessoa, não tem o condão desconstituir o 

supracitado título executivo judicial.Assim sendo, e considerando, ainda, 

que a parte exequente comprovou o regular envio do boleto, INDEFIRO os 

pedidos de fls. 90/92 e 102/103.2.BACENJUD:Considerando que a parte 

executada, regularmente intimada, não comprovou o pagamento do débito, 

assim como que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de 

bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, 

entendo cabível o deferimento do pedido de busca on line de ativos 

financeiros da parte devedora.Não obstante, tenho que o pedido de fls. 

140/151

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 431595 Nr: 11802-40.2010.811.0041

 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: METALÚRGICA AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA DE 

RAÇÕES E SUPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para 

manifestar sobre o retorno dos autos (fl. 668). Porém, ambas as partes 

deixaram trancorrer in albis o prazo para manifestação.

Assim sendo, diante da ausência de requerimento para deflagração da 

fase de cumprimento de sentença, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) 

dias a iniciativa da parte interessada.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá-MT, 25 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1051783 Nr: 47323-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, SANTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DE ARAUJO, IOLANDA JACOBINA 

DA CRUZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO GIROLDO 

FILHO - OAB:17.143/MT

 Vistos em correição.

 Neste caso, o autor apresentou o cálculo da condenação e requereu a o 

cumprimento da sentença. Sendo assim, defiro o pedido do Cumprimento 

de Sentença.

Proceda-se a retificação no registro e autuação deste feito, para fazer 

constar o nome da ação como Cumprimento de sentença, efetive-se as 

demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe 

a figurar o autor como exequente e a parte ré como executada.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor da 

condenação, devidamente atualizado, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, § 1º, do Novo CPC.

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo os 

honorários advocatícios para esta nova fase do processo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, conforme no art. 523, § 1º, do Novo 

CPC.

Findo o prazo e não havendo pagamento, certifique-se.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414597 Nr: 3116-59.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAMPIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 
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OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE GIMENES DE 

FREITAS, para devolução dos autos nº 3116-59.2010.811.0041, Protocolo 

414597, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115448 Nr: 16819-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARRELA COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA, ERENITA COSTA SOARES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA GOMES 

TAKAYAMA, para devolução dos autos nº 16819-47.2016.811.0041, 

Protocolo 1115448, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039769-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AGUADO VILLATORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (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 1039769-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NELSON 

AGUADO VILLATORO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Nelson Aguado Villatoro, em desfavor de Energisa 

S/A – Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica de Mato Grosso, 

ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que reside no imóvel no 

qual está instalado a unidade consumidora n.º 6/311670-4. Menciona que 

foi surpreendido com a fatura com vencimento em 02.10.2018 no valor de 

R$ 521,11 (quinhentos e vinte e um reais e onze centavos). Aduz que 

inconformado com o valor, dirigiu-se até a sede da requerida para 

contestar o débito, ocasião em que o valor foi reduzido para R$ 218,85 

(duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). Relata que mesmo 

não concordando com o valor da redução, realizou o parcelamento do 

débito em cinco prestações de R$ 43,77 (quarenta e três reais e setenta e 

sete centavos). Diz, que, no mês de novembro foi novamente 

surpreendido com a fatura com vencimento em 06.11.2018 no valor de R$ 

1.948,86 (mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos). Narra que além de contestar o valor junto à requerida, realizou 

reclamação no PROCON. Sustenta, por fim, que sua média de consumo 

mensal perfazia o montante de R$ 40,00 (quarenta reais). Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência que a requerida: a) se 

abstenha de inserir seus dados nos cadastros restritivos de crédito; b) 

suspenda a ameaça de corte sem a necessidade de caução, c) suspenda 

a cobrança da fatura questionada, d) se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia, e por fim, e) forneça a fatura desmembrada do 

consumo efetivo do mês de outubro/2018 sem a incidência dos valores 

pretéritos cobrados. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que a fatura com vencimento em 06.11.2018, 

referente ao mês de outubro/2018, no valor de R$ 1.948,86 (mil 

novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), se destoa 

das faturas anteriores, conforme análise do histórico contas no Id n.º 

16538943. Em análise das faturas anteriores, é possível ver que as 

faturas foram emitidas com valores menores ao cobrado na fatura 

contestada. Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da parte 

autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja deferida, a parte 

poderá a ser privada da utilização de um serviço público essencial, além 

sofrer prejuízos econômicos, com a possibilidade do seus dados serem 

negativados. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior regular suspensão do fornecimento de energia. Não obstante 

presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre 

anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente excessivos 

das faturas não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao 

menos do valor que entende devido, posto que afronta ao princípio da 

razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia elétrica de 

forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor acima 

da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por ausência 

de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor equivalente ao 

dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca de 300% 

superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento 

doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço 

essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso 

conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de interromper 

o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 

165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício 

ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à fatura 

impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido na fatura 

contestada. No tocante ao pedido de compelir a requerida a fornecer a 

fatura desmembrada do consumo efetivo do mês de outubro/2018 sem a 

incidência dos valores pretéritos cobrados, entendo que o pedido não 

comporta guarida, uma vez que a fatura encontra-se suspensa de 

cobrança até o deslinde da ação. Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, 

SUSPENDA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobrança referente à 

fatura com vencimento em 06.11.2018 no valor de R$ 1.948,86 ( mil 

novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), até o 

deslinde da ação; b) sob pena de aplicação de multa por descumprimento 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE ABSTENHAde efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora n.º 

6/311670-4 em decorrência da fatura com vencimento em 06.11.2018 no 

valor de R$ 1.948,86 ( mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e 

seis centavos), bem como de inserir os dados da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, até ulterior deliberação deste Juízo. CONDICIONO o 

cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial do valor que a parte 
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autora entende devido da fatura questionada(outubro de 2018) 

observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos três meses 

anteriores ao período contestado (junho, julho, agosto de 2018, 

excepciona-se a de setembro, uma vez que também foi objeto de 

contestação). 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. 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). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, com 

fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de 

tramitação prioritária do feito, haja vista tratar-se de pessoa com mais de 

60 (sessenta) anos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031663-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031663-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEILA MARIA 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Leila Maria da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros, todos qualificados nos autos. Sustenta a requerente que 

foi vítima de um acidente de trânsito que ocasionou a sua invalidez 

permanente. Aduz que após o acidente dirigiu-se à sede da requerida 

para protocolizar o requerimento administrativo a fim de receber a 

indenização que lhe é devida, ocasião que teve o pedido de protocolo 

negado. Por essas razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida receba e protocole o requerimento administrativo em sua 

sucursal. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência contido na exordial não comporta deferimento. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a ausência da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, muito embora a 

requerente tenha sustentado que houve recusa da requerida em receber 

o seu requerimento administrativo, é de conhecimento deste Juízo que a 

seguradora ré não está mais se recusando a protocolar os requerimentos 

administrativos que lhe são apresentados. Destarte, em diversos outros 

feitos que são distribuídos a este Juízo diariamente, tem sido comprovado 

o protocolo recente de requerimentos administrativos perante a 

seguradora requerida. Ademais, os documentos apresentados nos autos, 

quais sejam, a notificação extrajudicial enviada à requerida (Id n.º 

15501892), a Ata Notarial de Constatação de Fato (Id n.º 15501897) e a 

reclamação enviada à SUSEP (Id n.º 15501908) se tratam de documentos 

antigos, datados de muitos meses atrás, razão pela qual não refletem a 

realidade atual. Diante do exposto, uma vez ausentes na hipótese em tela, 

ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo 

de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação 

dos requisitos necessários ao seu deferimento. Considerando os 

documentos apresentados no Id nº 15501904, pág.2, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038563-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROMILDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038563-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CROMILDA 

PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA SILVA RÉU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cromilda Pereira dos 

Santos Barbosa da Silva em desfavor de Crefisa S/A Crédito, 

Financiamento e Investimentos, ambos qualificados no autos. Alega a 

requerente que possuía contrato de empréstimo com a requerida no valor 

de R$ 1.666,51 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um 

centavo), sendo estipulado o pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 

319,05 (trezentos e dezenove reais e cinco centavos), totalizando o valor 

de R$ 3.828,60 (três mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta 

centavos). Menciona que os descontos em sua conta corrente iniciaram 

em 06.04.2017, tendo sido estipulado o prazo para término em 06.03.2018. 

Assevera que apesar de já ter realizado o pagamento de R$ 4.858,29 

(quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), 

valor superior ao empréstimo efetivado, a requerida ainda sustenta a 

inadimplência da ultima parcela. Diz, por fim, que a requerida continua a 

efetuar descontos em sua conta corrente. Por essas razões, requer, em 

sede de tutela de urgência que a requerida proceda com o cancelamento 

do débito em conta corrente. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 
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urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que a 

pretensão deduzida na inicial se apresenta nebulosa. Isso porque, as 

alegações estão fundadas em informações unilaterais, restando prudente 

o aguardo da formação do contraditório. Ademais, apesar da autora 

reconhecer o atraso com o pagamento da parcela vencida ao 06.06.2017 

e informar que o débito foi objeto de acordo com a requerida, deixou de 

juntar aos autos os termos do acordo firmado. Destarte, ante a ausência 

do acordo celebrado não há como atestar a irregularidade das cobranças 

efetuadas após o término do período previamente estabelecido, sendo 

imprescindível o contraditório para análise dos fatos. Assim sendo, 

estando ausente nos autos elementos aptos a evidenciarem a probalidade 

do direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes 

dos autos não são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, 

deve ser indeferida a tutela de urgência.”. (TJ-MG, AI 

10000160561940001,Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação 07/02/2017, Relator Mota e Silva). Assim sendo, uma 

vez ausentes, ao menos neste momento processual, a satisfação de 

todos os requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro 

Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista 

tratar-se de pessoa com mais de 60 (sessenta) anos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de Novembro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029597-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029597-61.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WANDERSON 

DOUGLAS DOS SANTOS RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LARC - 

CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONSTRUTORA E 

LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP AT Vistos. Cuida-se de Ação de 

Rescisão Contratual, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Wanderson Douglas dos Santos em desfavor de Larc – Construções 

Comércio e Serviços Ltda e Construtora e Locadora Duarte Eirelli-EPP, 

todos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora firmou 

contrato de compra e venda de terreno mútuo para construção de unidade 

habitacional, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – 

Programa Minha Casa Minha Vida- Recursos FGTS, na data de 

01.12.2015. Menciona que o objeto do contrato era o lote 10, quadra 10, 

situado no loteamento Jardim Barra Bonita, localizado na cidade de Barra 

do Bugres/MT, matriculado sob o n.º 28414 do Livro 2, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis da mencionada urbe. Aduz que no imóvel deveria ser 

construída uma unidade habitacional com 59,11 m², contendo sala, 

cozinha, dois dormitórios, banheiro, varanda e área de serviço. Assevera 

que o imóvel deveria ser entregue pela construtora no prazo de 21 (vinte e 

um) meses a partir da assinatura do contrato. Relata que o local onde 

deveria ser construída a unidade habitacional está totalmente abandonado 

sem qualquer andamento das obras. Sustenta que, ao buscar informações 

na Caixa Econômica Federal acerca dos fatos, além de ser informado que 

a segunda requerida estaria em processo de recuperação judicial e que 

as obras seriam retomadas a partir de julho de 2017, foi noticiado que a 

CEF assumiria o compromisso de que as unidades seriam entregues no 

prazo entabulado. Diz que está sofrendo cobranças referentes à primeira 

fase da contratação. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência que as requeridas se abstenham de efetuar cobrança judicial ou 

extrajudicial referente ao contrato de mútuo, e ainda de inserir seus dados 

no cadastro restritivo de crédito, bem como que suspendam os efeitos do 

contrato até o final da ação com a imediata interrupção da cobrança de 

juros e de obras nas parcelas. A princípio os autos foram distribuídos no 

Juízo Federal. Contudo, em razão do reconhecimento da ilegitimidade 

passiva da Caixa Econômica Federal- CEF, os autos foram remetidos ao 

Juízo Estadual. Em face da decisão que reconheceu a ilegitimidade da CEF, 

foi interposto agravo de instrumento que está pendente de julgamento. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, nesta 

quadra inaugural, entendo que, em que pese à comprovação da relação 

contratual firmada entre as partes através do contrato constante no Id n.º 

15231125, verifico que os documentos carreados junto a inicial não 

fornecem segurança acerca da probabilidade do direito da parte autora. 

Isso porque, num juízo de cognição sumária, entendo que a pretensão 

deduzida na inicial se apresenta nebulosa, já que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais, restando prudente o aguardo da 

formação do contraditório e a dilação probatória para análise das razões 

que ensejaram o atraso. Ademais disso, entendo que a suspensão das 

parcelas do contrato de mútuo afeta diretamente a Caixa Econômica 

Federal, agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 

SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO. 

LEGITIMIDADE DA CEF PARA FIRGURAR NO FEITO CONFIGURADA. 

PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL E DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. MINHA CASA 
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MINHA VIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a 

decisão que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada para 

determinar a imediata suspensão das cobranças relativas ao contrato de 

compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que o direito de 

arrependimento é garantido ao consumidor. 2. Insurgência da CEF, sob o 

fundamento de que não é parte legítima para figurar no feito, eis que 

compete somente à construtora fazer ou deixar de fazer o que a 

demandante pretende. Além disso, no seu entendimento, não houve 

contrato de compra e venda, mas sim de mútuo com garantia hipotecária, 

fazendo-se, por conseguinte, necessária a restituição do capital mutuado 

corrigido através da satisfação da garantia hipotecária, sob pena de 

enriquecimento ilícito. 3. A legitimidade ad causam consiste no atributo 

jurídico conferido a alguém para integrar a demanda, discutindo a situação 

litigiosa. Portanto, o reconhecimento da legitimidade para figurar no polo 

passivo da relação processual pressupõe, à luz dos fatos narrados na 

petição inicial, a existência de uma relação de sujeição entre o demandado 

e o direito discutido. 4. Considerando que a pretensão de rescisão 

contratual abrange tanto o contrato firmado com a construtora quanto o 

contrato de mútuo celebrado com a CEF e a incorporadora, bem como 

levando em conta que a resolução de um contrato afeta automaticamente 

a esfera jurídica do outro, afigura-se devida a participação no processo 

de todas as partes envolvidas no feito, razão pela qual não se sustenta a 

tese levantada pela agravante de que seria ela parte ilegítima para figurar 

no feito (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 00498611520164025104, Rel. 

Juiz Fed. Conv. ALFREDO JARA MOURA, DJE 31.7.2018). 5. A hipótese 

não é de uma compra e venda simples. Em casos como esses, o retorno 

ao status anterior se dá por meio da devolução do valor mutuado, não 

sendo viável, em princípio, a rescisão contratual, muito menos a devolução 

dos valores eventualmente já pagos, sem que haja a necessária 

devolução à instituição financeira de todo o montante emprestado, 

acrescido dos juros devidos pelo período do empréstimo, nos termos do 

art. 586 e 591, do Código Civil (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 

00119763920174025101, Rel. Des. Fed. SÉRGIO SCHWAITZER, DJE 

16.8.2017). Dito isso, conclui-se, em cognição sumária, que não se 

encontra presente o fumus boni iuris a justificar a concessão da tutela de 

urgência, merecendo, portanto, reforma a decisão. 6. Agravo de 

instrumento parcialmente provido. Tutela antecipada revogada." (TRF 2ª R.; 

AI 0003892-89.2018.4.02.0000; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. 

Ricardo Perlingeiro; Julg. 09/10/2018; DEJF 31/10/2018) Por oportuno, 

registro que se encontra pendente de julgamento o agravo de instrumento 

interposto em razão da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva ad 

causam da CEF. Deste modo, estando ausente nos autos elementos aptos 

a evidenciarem a probabilidade do direito da parte autora, o indeferimento, 

por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista 

que os elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”.

(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim 

sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação 

do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009672-79.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CONDOMINIO 

EDIFICIO EMPIRE CENTER RÉU: AMERICEL S/A AT Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Condomínio Edifício 

Empire Center em desfavor de Claro Americel S/A, ambos qualificados nos 

autos. Alega o requerente que aos 10.06.2015, firmou contrato de 

prestação de serviço telefônico com a requerida, no plano denominado 

combo mini, pelo valor mensal de R$ 170,06 (cento e setenta reais e seis 

centavos). Menciona que desde o início da contratação teve dificuldades 

na utilização do plano, já que havia dificuldades no acesso à internet, 

situação que gerou vários protocolos de atendimento. Aduz que por não 

estar satisfeito com a prestação do serviço, solicitou o cancelamento no 

dia 27.08.2016, após o prazo de fidelidade de 12 (doze) meses, Relata 

que quando recebeu a fatura com vencimento em 20.09.2016, 

correspondente ao período de 03.08.2016 a 02.09.2016, observou que foi 

realizada a cobrança de R$ 1.277,70 (mil duzentos e setenta e sete reais 

e setenta centavos) a título de multa de fidelidade. Diz que diante da 

impossibilidade de composição com a requerida, no dia 29.1.2016 

ingressou com ação declaratório inexistência de débito perante o 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá. Narra que apesar de ter sido julgada 

procedente a ação em primeiro grau, os autos foram extintos, por ocasião 

do julgamento do recurso inominado, em razão da ilegitimidade do 

condomínio figurar no polo ativo em sede de Juizado. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência que a requerida suspenda a 

cobrança da multa de fidelidade, bem como se abstenha de inserir 

novamente seus dados nos cadastros restritivos de crédito. Em síntese, 

eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a carta de cobrança enviada pela requerida (Id n.º 

12675883, o que dá suporte à alegação da parte autora. Ademais, há nos 

autos, ainda, cópia do projeto de sentença homologado em sede de 

Juizado Especial (Id n.º 12676842, pág.4). Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação seja efetuada, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com créditos 

e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da requerente nos 
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órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, 

ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, SUSPENDA a cobrança da multa de 

fidelidade no valor de R$ 1.277,70 (mil duzentos e setenta e sete reais e 

setenta centavos) referente ao contrato discutidos nos autos, até ulterior 

deliberação do Juízo; b) sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE ABSTENHA de 

inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito no 

tocante ao débito discutido nos autos. No mais, ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 12 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 1038674-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA PAULA 

DA SILVA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA AT Vistos. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ana Paula Calazans da Silva em 

desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e MRV Parque Chapada 

Diamantina Incorporações Ltda, todos qualificados nos autos. Sustenta a 

parte autora que, motivada pela publicidade e mídia realizada pelas 

requeridas, somada as condições favoráveis para aquisição de imóveis, 

firmou contrato de compra e venda com as requeridas, tendo como objeto 

o apartamento n.º 303, bloco M, do Empreendimento Chapada Diamantina, 

situado nesta urbe. Menciona que após receber as chaves do imóvel, 

ainda dentro da garantia de 05 (cinco) anos, apareceu infiltrações no 

banheiro que pingam e germinam água no teto. Aduz que solicitou reparos 

junto às requeridas, ocasião em que foi surpreendida com a informação de 

que os reparos não seriam realizados em razão da existência de débitos. 

Diz que tais débitos estão sendo discutidos nos autos n.º 

8064800-85.2018.811.0001, em trâmite no 2º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá. Relata, por fim, que independente das questões financeiras, a 

requerida é responsável pelo empreendimento construído. Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência que a requerida realize 

imediatamente os reparos em seu apartamento (infiltrações no banheiro). 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência contido na exordial comporta deferimento. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, no caso dos autos, a 

requerente comprovou a aquisição do imóvel através do contrato 

particular de promessa de compra e venda (Id n.º 16353733), bem como 

comprovou o vício no teto do banheiro através dos vídeos presentes no Id 

n.º 16353849. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por ser obrigação da parte ré, como fornecedora do bem 

objeto da lide, entregá-lo em perfeitas condições de uso pela parte 

adquirente, que não pode se ver privada de gozar irrestritamente do 

imóvel adquirido por defeitos de construção. Ademais disso, a suposta 

vedação de assistência em razão de existência de débitos, os quais estão 

sendo discutidos judicialmente nos autos n.º 8064800-85.2018.811.0001, 

em trâmite 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, configura conduta abusiva 

da ré. Destarte, considerando que o problema de infiltração do banheiro se 

trata de vício oculto, a requerida é responsável pela execução da obra e 

pelos materiais nela empregados. Nesse sentido, o entendimento 

jusrisprudencial: “JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

REPARO EM IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

AFASTADA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO 

CONSTRUTOR POR VÍCIO OCULTO EXISTENTE NO IMÓVEL. GARANTIA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1(...).2.Tratando-se de vício de 

bem imóvel, que em verdade se traduz em garantia da construção 

entregue, que só pode ser conhecido mais tarde, o prazo decadencial de 

obter a reparação é de até cento e oitenta dias a contar da data da ciência 

do defeito, a teor do que dispõe o art. 445, § 1º, do Código Civil. Sendo 

incontroverso que a recorrida tomou conhecimento da infiltração após ter 

recebido o imóvel em julho de 2013, não há que se falar em decadência de 

seu direito, já que a recorrida, de imediato, procurou a recorrente pelos 

reparos não realizados no seu imóvel.3.Não obstante o bem ter sido 

entregue em perfeitas condições de funcionamento, conforme atesta o 

termo de recebimento do imóvel, o defeito foi constatado após a entrega. 

Neste caso, a responsabilidade do construtor extingue-se apenas com 

relação aos vícios aparentes, mas não quanto aos defeitos ocultos que 

porventura possam existir, cuja obrigação de fazer imposta, consistente 

no conserto do defeito, se mostra correta, isto em razão da garantia que a 

lei prevê para esse tipo de negócio.4.O art. 618 do Código Civil dispõe que 

a garantia pelos vícios ocorridos no imóvel é de cinco anos, devendo o 

construtor, por este prazo, responsabilizar-se pela execução da obra e 

dos materiais nela empregados.5.Não havendo prova nos autos que 

exclua a responsabilidade da recorrente e nem que o vazamento tenha 

sido originado por culpa do proprietário do imóvel vizinho, não há como 

eximir a sua responsabilidade de reparar os danos causados, já que a 

construtora não se desincumbiu do ônus da prova estabelecido no art. 

333, II, do CPC.6.(...).”(ACJ 20150410079143, TJ/DF, 2ª Turma Recursal,, 

Relator Arnaldo Correa Silva, Publicado DJE em 26.11.2015) Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que os defeitos estão ligados a infiltrações em condomínio vertical e 

caso não sejam reparados de maneira imediata, tais vícios, podem 

comprometer a estrutura no imóvel. 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 a suposta inadimplência da 

parte autora está sendo discutida judicialmente e eventual prejuízo poderá 

ser revertido em perdas e danos. Diante do exposto, com amparo no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar de tutela de 

urgência, determinando que requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

REALIZE os reparos da infiltração presente no banheiro do imóvel da parte 

autora. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 
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o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando os 

documentos apresentados no Id n.º 16353732, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034659-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(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 1034659-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIANA 

GARCIA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eliana 

Garcia em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, ambas qualificadas nos autos. Alega, a requerente, que é 

consumidora dos serviços da requerida através da unidade consumidora 

n.º 6/1272770-7. Narra que já discute judicialmente nos autos n.º 

1002702-63.2018.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, as faturas dos meses 

de dezembro/2017 e janeiro/2018, nas quais constam cobrança de 

consumo “muito além do que normalmente consome”. Aduz que, mesmo 

com o deferimento de liminar nos autos supracitados, a requerida em 

24.09.2018, enviou prepostos até sua residência, ocasião em que 

retiraram o relógio e realizaram o corte sob alegação de irregularidade. 

Menciona que ao procurar a requerida, foi informada que houve a retirada 

do medidor desde fevereiro de 2018 e que a energia estava ligada 

irregularmente. Assevera que os débitos que existem na unidade são 

pretéritos e estão sendo discutidos judicialmente, sendo a suspensão do 

fornecimento de energia indevida. Por essas razões, requer, em sede de 

tutela de urgência, que seja determinado o restabelecimento dos serviços 

de energia. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, em que pese a inadimplência da parte autora com 

as faturas dos meses de fevereiro e março de 2018, conforme documento 

constante no Id n.º 15882459, pág1, é cediço que o concessionária de 

serviço público só pode efetuar suspensão dos serviços pela 

inadimplência de débito atual, relativa ao mês de consumo. À propósito, 

colaciono seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CORTE POR DÉBITO PRETÉRITO. 

INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR 

INADIMPLÊNCIA DE MESES ANTERIORES. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. Precedentes: AGRG no AG 1.359.604/RJ, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 09.05.2011 e AGRG no AG 

1.390.385/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 16.05.2011." (AGRG no 

AREsp 53.518/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 21.08.2012). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC; AI 

4016624-57.2016.8.24.0000; Indaial; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª 

Desª Cláudia Lambert de Faria; DJSC 13/09/2018; Pag. 315 Destarte, 

considerando que a parte autora está inadimplente apenas com as faturas 

dos meses de março e fevereiro do corrente ano, fora as faturas 

contestadas nos autos n.º 1002702-63.2018.8.11.0041 (dezembro/2017 e 

janeiro/2018), não é licito o corte de débito pretérito, vez que há 

regularidade de pagamento dos débitos atuais. Ademais disso, nos termos 

do art. 172, §2º da Resolução Normativa n.º 414, de 09.11.2010, da Aneel, 

é vedado a suspensão do fornecimento de energia após 90 (noventa dias) 

da fatura vencida. Vejamos: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, 

precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: (...) “§ 2o É 

vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 

(noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo 

comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou 

outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do 

impedimento.” Deste modo, entendo presente a probabilidade do direito da 

parte autora. No que tange ao perigo de dano, encontra-se presente o 

pressuposto, tendo em vista que, consoante informado na exordial, houve 

a suspensão do serviço, razão pela qual a parte requerente está sendo 

privada indevidamente da prestação de um serviço público essencial. Por 

fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e regular 

cobrança do débito. Registro, por oportuno que, inobstante a parte autora 

informar que houve a consignação dos valores referente as faturas de 

fevereiro e março de 2018, nos autos n.º 1002702-63.2018.8.11.0041, 

pontuo que o pedido foi indeferido aos 24.04.2018, e ainda, consignado 

que a inclusão das faturas na discussão da respectiva ação depende da 

anuência da parte requerida, nos termos do art. 329, incisso II, do Código 

de Processo Civil Posto isso, com base no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora UC-6/1272770-7, sem prejuízo de suspensão em razão de 

fatura não objeto de discussão nos presente autos, Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 123 de 730



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). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

em regime de Plantão. Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030815-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE BARROS BRITO (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))

 

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 as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial realizado na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1019614-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019614-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANE DA SILVA Vistos etc. O presente feito segue o rito 

da jurisdição voluntária (arts. 719 e ss do CPC). DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). DÊ-SE vista ao representante do Ministério Público 

para manifestação. Após, volvam os autos conclusos para análise e 

decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009927-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OC TECH COMERCIO DE ANTENAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT0014361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CAMPOS CORREA (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, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016889-47.2016.8.11.0041

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:

CAVALLI E SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

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 para que 

fique suspenso pelo prazo de 30 dias, sendo que ao final deste prazo 

deve a parte autora requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012445-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

ERICA BARBOSA DE SOUZA OAB - GO31453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CALISTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial da central de conciliação, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011048-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. M. M. (AUTOR(A))

M. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. P. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR OAB - MT0011180A-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002566-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FRANCISCO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVILINA DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 

01/02/2019, às 15:30 horas na Central de Conciliação do Fórum de Cuiabá 

- MT. CUIABÁ, 21 de novembro de 2018. JULIENE ALINI ROCHA SILVA 

BEZERRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008387-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARTINS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021386-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LOPES BAZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002972-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA 

BANDEIRANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO FERNANDES OAB - 781.091.401-49 

(REPRESENTANTE)

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO OAB - MT0006304A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 

01/02/2019 de 2018, 10:00 às horas (MT), na Central de Conciliação do 

Fórum da capital.. CUIABÁ, 21 de novembro de 2018. JULIENE ALINI 

ROCHA SILVA BEZERRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008640-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO(A))

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDIA DA SOLEDADE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ELIAS 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000405-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IVO ELIAS 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO 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 informar se concorda com o valor 
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depositado, bem como para indicar os dados bancários completos para 

expedição de alvará. Cuiabá - MT, 21 de novembro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028760-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECLAIR PERES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA FRANCISCA DA MOTA NETA (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033868-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CAMPOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 21/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 896677 Nr: 27406-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BATISTA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento. Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1106141 Nr: 13025-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE DE JESUS PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Impulsiono os autos a parte requerida para manifestar acerca do 

desarquivamento. Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766692 Nr: 19458-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO 

ODONTOLOGICO LTDA - INPEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN KUMMER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de impenhorabilidade, e 

DETERMINO a liberação de R$ 4.714,58 (quatro mil setecentos e catorze 

reais e cinquenta e oito centavos) do valor total bloqueado, referente ao 

salário auferido pelo executado.Em relação ao valor remanescente, 

determino a conversão do arresto em penhora, face o suprimento da 

citação pelo comparecimento do executado aos autos.Transcorrido o 

prazo recursal, volvam os autos conclusos para liberação em favor do 

exequente.Vincule-se o valor bloqueado a este processo.Trata-se de 

execução que tramita desde 2012, sem que o exequente consiga 

satisfazer seu crédito. Cabe salientar ainda que, embora a irresignação do 

executado, em nenhum trecho de seu petitório há indicação de como o 

mesmo pretende satisfazer o crédito exequendo.Desta forma, diante do 

comparecimento espontâneo da executada, DETERMINO, ainda, a 

intimação da parte, para dentro de 15 (quinze) dias, indicar em juízo, a 

localização de bens passíveis de penhora, sob pena de DESOBEDIÊNCIA e 

multa de 10% nos termo do artigo 774, inciso III a V e parágrafo 

único.Certifique-se a secretaria o decurso de prazo para oposição dos 

Embargos à Execução, tendo em vista o comparecimento do executado 

aos autos, às fls. 193/245, na data de 15/10/2018.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 871668 Nr: 10818-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIRCE VALERIO DE ABREU PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TUCUNARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:3546-A/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão encartada às fls. 97, designo o dia 27/11/2018 às 

14h00min para a inquirição da testemunha OSCAR MARTINS BEZERRA.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC, bem como 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).

Considerando que a testemunha a ser inquirida é Deputado Estadual do 

Estado de Mato Grosso, expeça-se ofício para informar a designação da 

audiência na data indicada pelo mesmo, a fim de se abstenha de faltar, 

uma vez que se trata de carta precatória distribuída nos idos de 2014.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 765036 Nr: 17714-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da requerente para DECLARAR a 

dissolução da sociedade limitada JZ VIAGENS E TURISMO LTDA. e, como 

corolário, DETERMINAR que a apuração e eventual divisão do patrimônio 
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deverão ocorrer em sede de liquidação de sentença, apurando-se ativo e 

passivo, lucros e dívidas pendentes em balanço, na forma dos artigos 

1.102 e seguintes do Código Civil e Cláusula Décima Segunda do Contrato 

Social com atenção na situação patrimonial da sociedade levando-se em 

conta a data da dissolução (10/04/12).Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. 

Quantia essa que se mostra adequada diante da atuação dos 

procuradores no feito.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746264 Nr: 43469-10.2011.811.0041

 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: HERCILIO MUNIZ DE CARVALHO, ALICE DE BARROS 

SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: I)DECLARAR 

a ilegalidade da aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxa (CET), a 

fim de EXCLUIR sua incidência no contrato entabulado;II)Considerando a 

incorreta incidência dos juros remuneratórios e F.Q.M. para todo o período 

de 1991 e fevereiro e fevereiro de 1996 (Tabelas às fls. 290/305), 

CONDENO a requerida a restituir o valor atualizado, em maio de 2018, de 

R$ 50.191,92 (cinquenta mil cento e noventa e um reais e noventa e dois 

centavos), a ser acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir de 

junho de 2018 (data da entrega do laudo pericial de fls. 

236/325);III)CONDENO ainda o requerido ao pagamento de custas, 

despesas processuais e verba honorária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) art. 85, §§2° e 8º do CPC.P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873256 Nr: 12013-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SILVANA MOSCHINI ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por IZABEL SILVANA 

MOSCHINI ANTUNES MACIEL em face de BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A.

Às fls. 250 comparece a executada, noticiando o pagamento da 

condenação.

Manifestação da exequente às fls. 253, discordando do valor depositado e 

requerendo levantamento do valor incontroverso.

Decisão às fls. 255 determinando a expedição de alvará e o pagamento do 

valor remanescente.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando que a executada efetuou o pagamento do valor 

remanescente, JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com 

fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO 

EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 254.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 722004 Nr: 17526-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAERCIO PERES BORGES, VALDECI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FAIZÃO - 

OAB:8340-B, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR (PROC MUNICIPAL) - 

OAB:12.244-B

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 414692 Nr: 3175-47.2010.811.0041

 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: RÉGIS MARQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDMUNDO SILVA ASSUNÇÃO, 

GRAZIELA BOECHAT ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Impulsiono os autos intimando a parte REQUERENTE para retirar o oficio já 

expedido , bem como diligenciar junto ao cartório e promover o que for 

necessário para o efetivo cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 856536 Nr: 58832-66.2013.811.0041

 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: JULIANA LOPES SANTANA LEMOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 96936 Nr: 12474-29.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍBAL ANTONIO BIANCHINI, ILVA POLIMENO 

BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PIRES - 

OAB:1938-A, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, 

CRISTINA BARBARA KISSLINGER DA SILVA - OAB:11009, LUIZ 

CARLOS VAZ - OAB:29.751

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Traslade-se cópia da sentença e acórdão aos autos principais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 98165 Nr: 13260-73.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA, OLÍMPIA CARLINDA DE CAMPOS 

BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, CRISTINA BARBARA KISSLINGER DA SILVA - OAB:11009, 

LUIZ CARLOS VAZ - OAB:29.751

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Traslade-se cópia da sentença e acórdão aos autos principais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 98738 Nr: 13592-40.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÇA NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, 

LUIZ CARLOS VAZ - OAB:29.751

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Traslade-se cópia da sentença e acórdão aos autos principais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 943365 Nr: 56491-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR FELIZARI DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 60 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1288023 Nr: 4302-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLEUDEMIR MULIZINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLONY AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS DIAS PAIVA - 

OAB:15.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para pagar a diligência 

do oficial de justiça caso deseje que seja efetuada a penhora como 

determinado, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 898741 Nr: 28866-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCY RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre os 

esclarecimentos do laudo pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819401 Nr: 25674-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CANDIDO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA MARIA TOMEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos para que seja expedido ofício solicitando o 

efetivo cumprimento da carta precatória e sua devolução devidamente 

cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 283129 Nr: 7103-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CARRARA ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALVES CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

PEDRO GASPARINI - OAB:OAB-SP 142.650, YANÁ GOMES CERQUEIRA 

- OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PEDRO GASPARINI - OAB:OAB-SP 142.650
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 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050039 Nr: 46439-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834901 Nr: 40175-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CUSTÓRIO DOS SANTOS, MARIA NEUSA 

CARDOSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIA CARDOSO (OU 

GENÉSIA SILVA CARDOSO), JUAREZ MOREIRA DA COSTA, RODRIGO 

CEZAR FILHO, ALONSO ALVES FILHO, ALMIR CORREA, TEREZINHA DE 

TAL, VIÚVA DE RODRIGO CESAR FILHO, SR. FÁBIO DE TAL, PAI DE 

ALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para diligenciar junto ao 

cartório e promover o que for necessário para o efetivo registro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1313215 Nr: 11659-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELLES FORTUNA CONFECÇÕES E BELEZA 

LTDA, JOSÉ ALTAMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 8312-A

 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.: 445332 Nr: 20004-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VIERIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO CARLOS GONÇALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSON FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 5280 Nr: 4129-79.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE CEZÁRIO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA, DL 

IMOBILIÁRIA LTDA, DSF EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALÉXANDRO ADRIANO 

LISANDRO DE OLIVEIRA - OAB:6675/MT, DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, 

Márcia Cruz Moreira - OAB:4.952/MT, STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501, STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO PRAZO DE 05 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 6155-84.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES FERREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT, HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - 

OAB:6587/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 385855 Nr: 21641-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANDRÉ DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236518 Nr: 5610-33.2006.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIL TERRA TERRAPLENAGEM E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU AÇOMINAS S/A

 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: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIELA PAES 

LEMES PAIVA, para devolução dos autos nº 5610-33.2006.811.0041, 

Protocolo 236518, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039937-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-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: 1039937-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LIANE SOUZA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação De Tutela, ajuizada por LIANE SOUZA ALVES em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificados nos autos. A requerente narra que possui 

relação jurídica com a requerida, possuindo a unidade consumidora nº 

6/848591-4, na qual sempre pagou suas contas em dia. Salienta que 

sempre se preocupou em consumir o mínimo de energia possível, e que as 

faturas anteriores eram no valor médio de R$ 100 (cem reais). Elucida que 

se encaminhou diversas vezes à sede da requerida, na qual todas 

restaram infrutíferas. Explana que não tinha conhecimento de qualquer 

intervenção no medidor, e que não se opõe ao pagamento de possíveis 

diferenças havidas por faturas anteriores, desde que sigam critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que a parte ré efetuou corte no 

fornecimento de energia elétrica e colocou em débito valores que não 

poderiam ser acessados pelo site, mas somente se deslocando até a 

empresa da requerida. Por tais motivos, pugna pelo deferimento da 

antecipação da tutela para que seja determinado a requerida que declare 

inexigibilidade dos débitos em relação aos meses de Agosto, Setembro, 

Outubro e Novembro, bem como a inexistência do débito no valor de R$ 

8.025,68 (oito mil e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos). É o 

Relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação Anulatória De 

Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação De Tutela, ajuizada por LIANE SOUZA ALVES em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. 

de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: 

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa 

(antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, 

em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do 

direito, isso porque a demandada trouxe aos autos as faturas recebidas 

referentes aos meses em questão (IDs 16561257, 16561259, 12561260, 

16561261) por meio do qual se denota que as faturas objeto do feito são 

as únicas que se encontram inadimplente. Ademais, em análise ao referido 

histórico, observa-se uma média de consumo, a qual não ultrapassa o 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor este inferior em 

relação as faturas dos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro 

do atual ano. A demonstração do perigo de dano reside na relevância do 

bem tutelado por ser um serviço indispensável e essencial à 

sobrevivência humana, ademais, a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica traz grande instabilidade e limitações nas atividades cotidianas da 

requerente e de sua família. Outrossim, em se tratando de consumo 

recuperado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

consolidado no sentido da ilegalidade do corte do fornecimento em razão 

de faturas pretéritas decorrentes de recuperação de consumo, nesse 

sentido colho o precedente da corte: PROCESSUAL CIVIL. 

A D M I N I S T R A T I V O .  F O R N E C I M E N T O  D E  E N E R G I A 

ELÉTRICA.REGULARIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CONCLUSÃO DOTRIBUNAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃODO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

BASEADO EM INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOREFERENTE À RECUPERAÇÃO, 

IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOSTJ. RECURSO ESPECIAL 

A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A Corte de origem decidiu pela 

existência de fraude, que ensejoua emissão de fatura de recuperação de 

consumo com a observância doprocedimento estabelecido no artigo 72 da 

Resolução nº 456 /2000 daANEEL. Assim, para alterar a conclusão do 

Tribunal a quo seriaimprescindível adentrar a seara dos fatos, o que 

esbarra na Súmula7/STJ. Precedente. 2. Quanto à legalidade no corte do 

fornecimento de energia elétrica, esta Corte Superior de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face daexistência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigosnão-pagos. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá 

parcial provimento. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1310295 RS 

2012/0050647-0). Destaquei. Além disso, observa-se não haver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará 

prejuízo à empresa requerida. Com essas considerações, observado os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para 

determinar que a requerida suspenda a inexigibilidade da cobrança 

referente a recuperação de consumo no valor de R$ 8.025,68 (oito mil e 

vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica na UC n° 6/848591-4, bem como se 

ABSTENHA de negativar o nome da requerente, em virtude somente da 

multa referente a recuperação de consumo, sob pena de multa. Fica 

condicionada a MANUTENÇÃO da medida ao depósito judicial do valor que 

a autora reputa ser devido nas faturas dos meses de Agosto, Setembro, 

Outubro e Novembro de 2017, com base em sua média de consumo real, 

no prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a 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 08h00min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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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, 21/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039984-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039984-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA PIRES DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, proposta por MARIA PIRES DE 

OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos já qualificados nos autos. A autora narra que é 

proprietária de um imóvel com a unidade consumidora n° 6/322090-2. Aduz 

que, no ano de 2012, a ré emitiu uma fatura no valor de R$ 1. 640,33 (mil e 

seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos). Alega que ajuizou 

uma ação junto ao 6° Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá/MT, 

gerando o n° 0025337-20.2014.811.0001, que foi extinta. Sustenta que os 

valores cobrados pela ré extrapolam a média consumida todos os meses. 

Em sede de antecipação de tutela requer que a parte ré se abstenha de 

realizar cortes no fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha 

de incluir o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, 

proposta por MARIA PIRES DE OLIVEIRA, 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 às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo 

tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo. 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 

apenas em razão do débito em questão, bem como, se abstenha de incluir 

o nome da requerente aos órgãos de proteção ao crédito em razão 

somente da conta em questão.. Fica condicionada a MANUTENÇÃO da 

medida ao depósito judicial do valor que a autora reputa ser devido na 

fatura do mês de julho de 2012, com base em sua média de consumo real, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 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 10h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21/11/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039776-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOERLI DAS GRACAS SPNESKI SPEROTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039776-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOERLI DAS GRACAS SPNESKI SPEROTTO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica, 

proposta NOERLI DAS GRAÇAS SPNESKI SPEROTTO em desfavor de 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS – UNIMED CUIABÁ, devidamente 

qualificados nos autos. A autora narra que contratou os serviços de 

assistência médica (plano de saúde) da requerida. Aduz que atualmente 

está acometida pela doença de Neoplasia Maligna – CID 10 – C90.0, 

ESTADIO III-B (MIELOMA MULTIPLO), necessitando ser urgentemente 

submetida a tratamento com a medicação LENALIDOMIDA. Sustenta que 

após ser solicitada a cobertura do tratamento à ré, houve a negativa sob a 

mera alegação de não haver cobertura contratual, visto não estar inscrito 

no ROL da ANS. Explana que mesmo após a primeira negativa, a 

Defensoria Pública tentou nova conciliação extrajudicial, por meio de 

e-mail, porém não se obteve êxito. Diante do narrado, pugna em sede de 

antecipação de tutela no sentido de determinar a demandada a 

autorização/cobertura do tratamento com a medicação LENALIDOMIDA. 

Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado, trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Específica, proposta NOERLI DAS GRAÇAS SPNESKI 

SPEROTTO em desfavor de COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS – 

UNIMED CUIABÁ, 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. 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. Inicialmente, necessário se faz consignar que na 

presente sede de cognição sumária resta comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, conforme Contrato de Prestação de Serviços 

Médicos e Hospitalares (ID. 16540379). In casu, a demandante é 

acometida por Neoplasia Maligna – CID 10 – C90.0, ESTADIO III-B 

(MIELOMA MULTIPLO, e, conforme Laudo Médico (ID. 1654069) foi 

indicado pelo seu médico especialista o tratamento com o medicamento 

Lenalidomida. Ademais, a reclamante trouxe aos autos documento que 

corroborasse com a alegação de que teve o fornecimento do medicamento 

negado conforme ID. 16540372. O perigo de dano por sua vez, se perfaz 

caracterizado pela gravidade da doença pela qual a demandante é 

acometida, podendo sofrer dano irreparável em virtude da falta de 

administração do medicamento. Acerca do tema, colho a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA . COBERTURA DEVIDA. 1. A 

obrigação da ré é de fornecimento de todos os fármacos necessários ao 

tratamento quimioterápico, na dosagem recomendada pelo médico 

assistente. 2. Reconhecido que o contrato entabulado entre as partes 

prevê a cobertura de tratamento da patologia apresentada pela parte 

autora, revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura os 

medicamentos correlatos. O plano de saúde não pode se recusar a 

custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o 

melhor tratamento para o segurado. Precedentes desta Câmara e do STJ. 

3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, mostra-se abusiva a cláusula 

contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que 

coloca o consumidor em desvantagem. 4. Sucumbência recursal. 

Honorários advocatícios devidos pela parte ré majorados, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70076881374, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076881374 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

PRESCRIÇÃO DECENAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO 

DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM MEDICAMENTO REVMILID 

(LENALIDOMIDA) 15MG. DEVER DE COBERTURA CONTRATUAL. 

NULIDADE DE CLAUSULA. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO IMPROVIDO PARA O PLANO DE SAÚDE E 

PROVIDO EM PARTE PARA ZENAIDE CARVALHO E PIO GUERRA 

CARVALHO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A PARTE 

APELANTE/APELADA ZENAIDE E PIO GUERRA DANOS MORAIS NO 

VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).DECISÃO UNÂNIME. 1.Não 

pode uma cláusula contratual restringir direito ou obrigações fundamentais 

inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou o 

equilíbrio contratual, bem como se mostrar excessivamente onerosa para 

o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o 

interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso, 

conforme art. 51, § 1º, II, III e IV, do CDC. 2. A recomendação para o 

tratamento é de ordem médica e é o profissional que detém o 

conhecimento técnico sobre as técnicas empregadas bem como pelos 

medicamentos a serem utilizados na cura do paciente. É de sua 

responsabilidade a orientação terapêutica não cabendo às operadoras 

substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se por em risco a vida 

do consumidor. 3. O indeferimento do registro do medicamento à base de 

lenalidomida pela ANVISA não se sobrepõe aos princípios constitucionais 

da saúde e da vida, mormente quando a agravada já se submeteu a 

tratamento com medicamentos registrados, sem a obtenção dos 

resultados almejados.(TJ-PE - APL: 4251749 PE, Relator: Frederico Ricardo 

de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/05/2016, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 30/05/2016) PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de 

fazer c.c indenização por danos morais. Tutela de urgência concedida. 

Negativa do plano de saúde em custear o medicamento quimioterápico 

"Revlimid" (Lenalidomida). Inadmissibilidade. Prescrição médica. Presença 

dos requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/2015. Prevalência, ao 

menos prima facie, da indicação médica para a realização do tratamento. 

Incidência das Súmulas nº 95 e 102 desta Corte. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20696955120168260000 SP 2069695-51.2016.8.26.0000, 

Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 24/05/2016, 3ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2016) Sendo assim, 

entende-se pela 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 são constitucionalmente protegidos 

e na ponderação de valores tem prioridade sobre os demais. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a empresa 

requerida, podendo requerer o reembolso dos custos dos medicamentos, 

caso julgada improcedente a demanda . Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

requerida seja compelida a AUTORIZAR/CUSTEAR os gastos com o 

tratamento indicado pelo médico da autora, qual seja o fornecimento do 

medicamento LENALIDOMIDA, ou outro similar com o mesmo principio ativo, 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a 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 12h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Intime-se pessoalmente o representante da 

Defensoria Pública. 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 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039277-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN SILVA DUARTE (REQUERENTE)

IZABEL CAMILA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN VANESSA QUINTANA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039277-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WILIAN SILVA DUARTE, IZABEL CAMILA DE PAULA REQUERIDO: HELEN 

VANESSA QUINTANA PEREIRA 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. Ademais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;” O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o 

salário percebido pela requerente, conforme o CTPS (ID. 16457276), é 

consideravelmente superior ao da média nacional. Portanto, tem-se que os 

rendimentos da autora, embora não sejam altíssimos, são suficientes para 

o pagamento das custas processuais que, em relação ao valor atribuído à 

causa, não se mostra suficiente a justificar o deferimento da gratuidade. 

Nesse sentido, o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso em recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO 

DE POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não 

ficou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

eis que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, 

são suficientes para o pagamento das custas processuais que, em 

relação ao valor em discussão não se mostra significativo a justificar o 

deferimentoda gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - 

CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido 

Guedes. 16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Os Juizados Especiais Cíveis possui plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21/11/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036395-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUJASCO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036395-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUJASCO SANTOS RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículos próprios. Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

OBA9719 MT I/MMC LANCER 2.0 2012 2013 EUJASCO SANTOS Sim 

ui-button ui-button NPO2268 MT FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2009 2010 

EUJASCO SANTOS Não ui-button ui-button JYP9709 MT VW/SAVEIRO CLI 

1997 1998 EUJASCO SANTOS Não ui-button ui-button JTR3517 MT 

I/TOYOTA HILUX 4CD DLX 1997 1997 EUJASCO SANTOS Não ui-button 

ui-button JZB4240 MT FIAT/PANORAMA 1981 1981 EUJASCO SANTOS 

Sim No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário 

ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037764-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 
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DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Ademais, a 

requerente colacionou aos autos Comprovante de Rendimentos (ID 

16230320) a fim de comprovar sua renda, renda essa que é superior à 

média nacional. Assim, os rendimentos são suficientes para arcar com as 

custas processuais, estas que serão mínimas tendo em vista o valor da 

causa. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

–ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno 

valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar 

na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031890-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC (AUTOR(A))

B. P. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031890-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC, BEATRIZ PROENCA 

DROSGHIC RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos etc. Recolhidas as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 
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18/02/2019 às 12h00min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038453-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA OAB - MT17038/O 

(ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038453-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIZETE ALVES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 09h36min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036804-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO ALEXSANDRO MOURA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036804-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAMIAO ALEXSANDRO MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Da análise dos autos observa-se que junto 

ao Sistema PJe tem cadastrado no polo ativo o nome de DAMIAO 

ALEXANDRO MOURA, contudo se afere da inicial que está qualificada 

como parte autora GABRIELE FERRE DA SILVA, bem como os documentos 

colacionados à exordial pertencem a mesma. Sendo assim, DETERMINO a 

intimação da parte autora na pessoa de seu procurador para que no prazo 

de 15 (quinze) dias emende a inicial, esclarecendo o polo ativo da 

demanda, sob pena de indeferimento da inicial. Após, volvam me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036839-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA RODRIGUES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036839-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDINEI PEREIRA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h08min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037732-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR RODRIGUES AMORIM (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037732-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVANIR RODRIGUES AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Da análise dos autos observa-se que junto 

ao Sistema PJe tem cadastrado no polo ativo e qualificado na inicial o nome 

de JOVANIR RODRIGUES AMORIM, contudo se afere da inicial que os 

documentos colacionados à exordial pertencem a LEANDRO PEREIRA DE 

ALENCAR. Sendo assim, DETERMINO a intimação da parte autora na 

pessoa de seu procurador para que no prazo de 15 (quinze) dias emende 

a inicial, esclarecendo o polo ativo da demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial. Após, volvam me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037855-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VYCTOR HUGO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

GABRIELA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FARIA GOMES DE SOUZA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 136 de 730



SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037855-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VYCTOR HUGO DE OLIVEIRA SOUZA, GABRIELA MARIA DA COSTA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

ADRIANA FARIA GOMES DE SOUZA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h12min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037924-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA ALVES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037924-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO DA SILVA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h28min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037974-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES CARDOSO (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037974-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL RODRIGUES CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). 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 se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 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 repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h44min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037989-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ELISA PEREIRA DE CAMPOS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037989-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA ELISA PEREIRA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). 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 se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 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 repercursão geral, 
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entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 12h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038005-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MENDES BARBOSA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038005-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUZA MENDES BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038030-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS VINICIUS MENDES PORTO (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038030-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUKAS VINICIUS MENDES PORTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 08h16min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038703-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DE MORAIS BARBOSA OAB - MT12.168 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038703-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAQUEL DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 09h20min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038053-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038053-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNANDE GOMES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 09h36min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038055-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAIR DOMINGOS 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)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038055-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDAIR DOMINGOS DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). 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 se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 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 repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 09h52min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038071-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LARA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038071-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILENE LARA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h08min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038163-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038163-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h24min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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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: 1038334-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DA SILVA DALPOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038334-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEONICE DA SILVA DALPOZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h40min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038321-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO DA FONSECA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038321-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAMAO DA FONSECA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 20/02/2019 às 10h56min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038278-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES DE AMORIM (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038278-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIOR RODRIGUES DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h12min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038276-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOS SANTOS NEVES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038276-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR DOS SANTOS NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, 

declaro-me impedido para atuar no presente feito. Remeta-se os autos ao 

meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039042-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BARBOSA PINHEIRO FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039042-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS BARBOSA PINHEIRO FRANCO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 
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11h28min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038985-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTOS RIBEIRO (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038985-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO SANTOS RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h44min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038362-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEILANDSON FERREIRA FREITAS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038362-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEILANDSON FERREIRA FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038356-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038356-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. 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

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024029-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MINORU TSUJII (REQUERENTE)

JULIANA KEIKO MORIMOTO TSUJII (REQUERENTE)

EICO MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 

Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 29/01/2019, às 

08:00 horas, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados 

no apartamento 902, Rua Desembargador José de Mesquita, 255, Bairro 

Araés, Edifício Sunset Boulevard, Cuiabá-MT, razão pela qual procedo à 

intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de 

seu múnus, cientificar a parte interessada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027364-28.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012958-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LARISSA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035255-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar requerente as parte para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009601-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DOMINGAS CARDENAS TERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYALU ROMERO OBICI (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016226-30.2018.8.11.0041

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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030137-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. J. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(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 do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004371-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011947-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027589-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027589-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15356004, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Marcos Giubert Sucena Rasga é especialista em 

ortopedia e traumatologia, sendo apto a atuar no caso em questão. Assim, 

dê-se prosseguimento ao feito nos termos da decisão anterior. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012947-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGUINEY 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))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022032-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS (RÉU)

VANDERSON APARECIDO MENDES (RÉU)

NEIMAR ERACER DE TOLEDO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015675-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA (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))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037123-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022542-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018651-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020678-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUCILA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

K. A. D. C. R. (REPRESENTADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 
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juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024173-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024173-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALDEMIR DA SILVA ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o pedido de ID. 15085155 - Pág. 1/6. 

Expeça-se alvará em favor da exequente no valor incontroverso 

depositado nos autos. Trata-se de cumprimento de sentença ID. 15085155 

- Pág. 1/6, proceda-se as alterações necessárias no sistema Apolo e na 

capa dos autos. Intime-se a executada, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005469-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA (RÉU)

JOSE ANTONIO FELIX (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça para citação da empresa ré. 

Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) 

deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de 

Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008645-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE VITORIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027753-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI (EXEQUENTE)

PAULO ROBERTO BRESCOVICI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro a prioridade na tramitação do feito, com base no art. 1.048, I, 

do CPC. Diante da discordância do exequente acerca do bem ofertado 

pelo devedor, defiro o pedido de penhora on-line, 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 artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça. Expeça-se a necessária ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 1.610.885,35. 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 do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais. Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte 

devedora, sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a 

requer aquilo que entender de direito. Por outro lado, restando a busca 

pelo Bacenjud negativa, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, 

intime-se ele pessoalmente (carta AR-MP), bem como por seu advogado 

(via Dje), para dar prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção da ação (art. 485, § 1º do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028478-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA RAFAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1028478-65.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1012544-93.2018 - 3ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, interposto 

por MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV Prime Spazio Cristalli 

Incorporações SPE, em desfavor de André da Silva Rafael, digitada em 

impressa em uma lauda, tão somente no anverso. Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se a 

audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034283-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABATHA PRISCILA GOMES FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1034283-96.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1013029-93.2018 - 3ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, interposto 

por Iuni Unic Educacional Ltda., em desfavor de Tabatha Priscila Gomes 

Felix, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no anverso. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, 

intime-se a autora para manifestar sobre a contestação de Id. 16531371, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1036435-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO ZILIO (REQUERENTE)

ANA LUIZA APARECIDA VITORIO ZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1036435-54.2017 Vistos. Cientifique-se as partes que a perícia 

designada terá início no dia 23.11.2018, às 08:00, conforme manifestação 

da perita judicial (Id. 16265961). No mais, intimem-se as requeridas para 

apresentarem na data da realização da perícia os documentos solicitados 

no Id 16265961. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039429-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AUTOR(A))

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AUTOR(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI (RÉU)

PAULO ROBERTO BRESCOVICI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a embargante para instruir a inicial com cópias das peças 

relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do art. 914 

do NCPC, e apresentar procuração de José Charbel e Verônica Fátima, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, deverá a parte autora apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, IRPF etc. para pessoa física e como IRPJ, balanço 

financeiro assinado por profissional específico, etc. para a pessoa 

jurídica, ou recolher as custas da distribuição, também sob pena de 

indeferimento. Certifique-se a tempestividade dos Embargos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005661-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001949-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMAILTON DOS SANTOS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001949-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEMAILTON DOS SANTOS SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença ID- 

15648364 - Pág. 1/3, proceda-se as alterações necessárias no sistema 

Apolo e na capa dos autos. Intime-se a executada, através de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017864-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARTINS DE LIMA (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011636-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017862-31.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015688-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015849-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010137-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETY DA SILVA LEITE (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 5 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173429 Nr: 41478-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZE DAIANE SANTANA SANTOS

 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: RANATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT/ 8184-4

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAY CARVALHO 

DIAS, para devolução dos autos nº 41478-23.2016.811.0041, Protocolo 

1173429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431682 Nr: 11857-88.2010.811.0041

 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: ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE 

VEÍCULO TOYOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTÓRIA 

CAROLINE GOMES DE GODOY PINTOR, para devolução dos autos nº 

11857-88.2010.811.0041, Protocolo 431682, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83922 Nr: 9554-82.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KINCHESKI - 

OAB:5684/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

Zoroastro Constantino Teixeira - OAB:0743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTÓRIA 

CAROLINE GOMES DE GODOY PINTOR, para devolução dos autos nº 

9554-82.2002.811.0041, Protocolo 83922, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 895916 Nr: 27019-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA, 

MARYLYN ADRIANY RONDON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 
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feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820802 Nr: 27025-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHTC, ÂNGELA TEREZA TOMBORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORREA - OAB:10.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915528 Nr: 40563-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON ALVES DE PAULA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO, ALICE 

RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837768 Nr: 42520-15.2013.811.0041

 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: CRISTIANE CORREA GODOY SILVA, LFG, CRISTIANE 

CORREA GODOY SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TICIANA SCARAVELLI FREIRE 

- OAB:SP/273.404

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 42520-15.2013.811.0041, 

Protocolo 837768, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949853 Nr: 60261-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEO MOUSSALEM BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ A. BORGHI JR. - OAB:OAB/SP 277.279

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA 

FAVALESSA SAMPAIO, para devolução dos autos nº 

60261-34.2014.811.0041, Protocolo 949853, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227250 Nr: 34604-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAVIO SADI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, HERMES ROSA DE MORAES - OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAOLLA CARDOSO 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 34604-08.2005.811.0041, Protocolo 

227250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417284 Nr: 4688-50.2010.811.0041

 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: MARCO AURÉLIO MONTANHER MILÉO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI PINHEIRO LISBOA, BRASIL 

CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, MARLI TEREZINHA MELLO de OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAOLLA CARDOSO 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 4688-50.2010.811.0041, Protocolo 

417284, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1039559-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DO CARMO MONTEIRO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO(A))

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Conforme documento apresentado pela parte autora, verifica-se 

que ela possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em 

situação de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto. Não 

pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou 

seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. nº 178.244- 

Relator Ministro Barros Monteiro). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 
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não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da parte 

autora de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032554-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DE SOUSA MACEGOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1032554-35.2018 Vistos. Indefiro o pedido de adiamento da audiência 

designada para o dia 23.11.2018 (id 16334112 e 16484401), vez que o 

advogado constituído pelo autor possui poderes para “transigir, firmar 

compromissos ou acordos” (Id15619910). No mais, aguarde-se a 

audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040089-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA BALBINO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento. 

Sabe-se que após a criação das varas bancárias e do provimento n.º 

004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para 

processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas 

de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive 

da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. O artigo 1º, inciso I e § 1º do provimento 004/2008/CM, assim 

dispõe: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. Sem destaque no original. Além disso, figura no polo passivo da 

demanda instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco 

Central. Assim, remeta-se para distribuição a uma dessas Varas 

competentes para apreciar o feito. Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039378-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZE DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id. 16476591). Assim, 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. 

Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030595-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN AUXILIADORA 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030595-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LILIAN AUXILIADORA DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 08:00 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: 1001227-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (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, bem como manifestar acerca da necessidade de 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Era 

o que me competia.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036829-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036829-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANTONIO LUCIANO PINHEIRO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 09:52 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022670-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022670-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCOS AURELIO DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 11:12 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022889-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022889-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IZABEL CRISTINA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias,emendar a inicial, retificando o nome e dados da 

autora, sob pena de indeferimento da 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023012-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023012-90.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSEFA LEMES DA SILVA, 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;36 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. 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023056-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO HEINRICH (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023056-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DECIO HEINRICH, 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 09:52 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023159-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GABRIEL 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023159-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RENAN GABRIEL SILVA, 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 10:56 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023377-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA RODRIGUES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023377-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADRIANO DA SILVA RODRIGUES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 08:16 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023415-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA EVERANDA PIZOTO (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)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023415-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ARIANA EVERANDA PIZOTO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 10:08 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024234-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LIMA DE JESUS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024234-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LEANDRO LIMA DE JESUS, 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 21/02/2019, às 08:48 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). Ainda, proceda sra. 

Gestora o desentranhamento da petição e documentos ID - 14539298, por 

se tratar de pessoa estranha aos autos. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024766-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SAMSON PIERRE (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024766-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEAN SAMSON PIERRE, 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 

21/02/2019, às 10:08 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025461-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUCENIL NASCIMENTO 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025461-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANCISCO JUCENIL NASCIMENTO FERREIRA, 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 21/02/2019, às 12:32 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025650-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025650-96.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CARLOS HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025695-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDETE MARCON (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025695-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EUDETE MARCON, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 09:36 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025778-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE OLIVEIRA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025778-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDVALDO DE OLIVEIRA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 09:52 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026033-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE CRISTINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 1026033-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSIELE CRISTINA DA CRUZ, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 10:24 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026457-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO DE FREITA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026457-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CRISTIANO RIBEIRO DE FREITA, 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 documentos acostados, recebo a presente inicial. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 

11:12 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026460-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT MENDES PEREIRA GOMES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026460-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROBERT MENDES PEREIRA GOMES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 11:28 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026493-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026493-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLAUDINETE DE FATIMA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 11:44 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 
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formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026605-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIR ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026605-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VANDOIR ALMEIDA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 08:00 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027379-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DUTRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027379-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ALTEMAR DUTRA DOS SANTOS SILVA, 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 21/02/2019, às 09:36 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027656-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027656-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANCIANO BARBOSA DIAS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 10:24 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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027687-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU MARTINS DA SILVA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027687-96.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELIZEU MARTINS DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 
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21/02/2019, às 11:12 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001668-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA QUEIROZ SILVERIO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1001668-87.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo de foro íntimo 

(art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017856-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PAULINA DE MORAES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017856-92.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos anexados - ID - 9803898 , devolvendo ao seu subscritor, por 

tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027851-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VANESSA ROSA GALANTE (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027851-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SONIA VANESSA ROSA GALANTE, 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 21/02/2019, às 10:24 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027861-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027861-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LEANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA, 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 21/02/2019, às 11:12 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025134-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CERVEJEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1025134-13.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11161520) , 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027926-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO ROBERTO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027926-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c Danos Morais, ajuizada por JOVELINO ROBERTO DA CRUZ 

SILVA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 11:44 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028035-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AQUINO DA CONCEICAO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028035-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA AQUINO DA CONCEICAO, 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 documentos acostados, recebo a presente inicial. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 

12:00 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003702-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCANTARA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1003702-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Carlos Henrique de Almeida Alcantara em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. A parte requerida devidamente citada (ID - 12734900), 

não apresentou contestação (ID - 14973078), razão pela qual decreto-lhe 

a revelia. Outrossim, ante a manifestação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID -13384814), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005423-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DOMINGAS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1005423-85.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID - 13349338), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID- 

13721108. devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028197-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE FATIMA GOMES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028197-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por FABIANO DE FATIMA GOMES, 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 documentos 

acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 21/02/2019, às 08:00 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010406-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010406-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID - 13887547), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

14322775, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028210-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCA DE LARA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028210-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROGERIO FRANCA DE LARA, 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 documentos acostados, recebo a presente inicial. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 

08:16 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028216-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIA DE SOUZA CORREA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028216-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DAVI CORREA SANTOS, menor representado por sua genitora, 

GRACILIA DE SOUZA CORREA SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às 08:32horas 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 
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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). Ainda intime-se o 

patrono do autor para retificar o polo da petição fazendo contar a 

representação legal do menor autor, no prazo de 15 (quinze) dias. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012104-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA CARVALHO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1012104-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 13896522), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028226-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. D. S. (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028226-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por W. F. D. S., representado por seu genitor LUIZ ALTINO DOS SANTOS 

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 21/02/2019, às 09:04 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA E 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001134-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033554-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE SANTANA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033554-07.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID –11496453) , 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12774658 , devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009968-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1009968-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028271-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028271-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADILSON APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 21/02/2019, 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). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028327-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LOPES TOGNON (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028327-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por BRUNO LOPES TOGNON, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 09:36 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1160106 Nr: 35992-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM GRAFICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução de AR juntado 

aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1133821 Nr: 24546-57.2016.811.0041

 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: ADÃO JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, no prazo legal, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1004962 Nr: 25499-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DA SILVA SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

das ÁRTES para manifestarem sobre o complemento do laudo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1076268 Nr: 58097-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA KIYOKO OKANOBO OZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO MARCOS F. SILVA - 

OAB:OAB/RJ 77135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7.481-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1036131 Nr: 39657-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 999498 Nr: 23219-14.2015.811.0041

 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: PEDRO MACHADO GUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo dos Santos Variani 

- OAB:20908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504278 Nr: 2300-73.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA MENDONÇA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORDALINA TEIXEIRA 

GONÇALVES DA CUNHA, para devolução dos autos nº 

2300-73.1993.811.0041, Protocolo 504278, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503902 Nr: 4268-07.1994.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDA, RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORDALINA TEIXEIRA 

GONÇALVES DA CUNHA, para devolução dos autos nº 

4268-07.1994.811.0041, Protocolo 503902, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58272 Nr: 2329-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO LEITE - OAB:4498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA TOMIE 

MATSUI FREITAS, para devolução dos autos nº 2329-11.2002.811.0041, 

Protocolo 58272, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036453-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036453-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por VICTORIA DE ALMEIDA DE 

JESUS OLIVEIRA menor representada por sua genitora, SONIA 

RODRIGUES DE ALMEIDA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 10:24 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022677-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LAURIANO (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):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022677-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FABIO DOS SANTOS LAURIANO, 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 11:28 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023380-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANA AGUIAR BARAO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488/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 1023380-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por TAYANA AGUIAR BARAO ARAUJO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 08:48horas 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023879-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DE CAMPOS FIGUEIREDO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023879-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IRINEU DE CAMPOS FIGUEIREDO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 08:32horas 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024202-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIA ANDRADE PEREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024202-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GISTAVO PEREIRA DA SILVA menor, representado por sua genitora 

CARMELIA ANDRADE PEREIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 08:32 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 161 de 730



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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024312-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO CIPRIANO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024312-87.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por MAURO SERGIO CIPRIANO 

COSTA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 09:52 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024955-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONDINA CARVALHO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024955-45.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA ONDINA CARVALHO, 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 21/02/2019, às 10:24 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025087-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025087-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 10;40 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025265-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BISPO NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025265-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 
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Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDSON BISPO NEVES DOS 

SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 08:00 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). Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025271-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOARES SOUZA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025271-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REINALDO SOARES SOUZA, 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 documentos acostados, recebo a presente inicial. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/02/2019, às 

08:16 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026290-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026290-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JECKSON RODRIGUES DE CARVALHO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às 10:40 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026656-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA CEZARIA DOS SANTOS MERCADO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026656-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por TARCILA CEZARIA DOS SANTOS MERCADO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às08:32 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026774-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026774-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GLAUCIANO GOMES DA SILVA, 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 21/02/2019, às 08:48 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027714-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MIRANDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027714-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, c/c Danos 

Morais ajuizada por REGINALDO MIRANDA DE ALMEIDA, 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 21/02/2019, às 08:32 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027717-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA ALVES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027717-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GILMAR FERREIRA ALVES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 08:48 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027883-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BAIRRES GUIMARAES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027883-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 
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Morais, ajuizada por ORLANDO BAIRRES GUIMARAES, 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 21/02/2019, às 11:28 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028695-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SANTANA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028695-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VANDA SANTANA DO PRADO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 10:08 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028716-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALMEIDA DE JESUS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028716-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VANESSA ALMEIDA DE JESUS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 10:40 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028785-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MAX BANDEIRA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028785-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOEL MAX BANDEIRA DA SILVA, em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às 10:56 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028936-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NICACIO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028936-82.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCOS NICACIO CHAVES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 11:28 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028955-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN APARECIDA DE SOUZA E 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028955-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EVELLYN APARECIDA DE SOUZA E SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às 11:48 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029076-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE MACIEL MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029076-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FLAVIO HENRIQUE MACIEL MARTINI, em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às 12:00 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029505-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUMAR MENDES DE OLIVEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029505-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDEUMAR MENDES DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 08:00 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029659-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER KIM DE OLIVEIRA ATANASIO DE SOUZA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029659-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GLAUBER KIM DE OLIVEIRA ATANASIO DE SOUZA, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 21/02/2019, às 08:48 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029804-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PONCIANO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029804-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROBERTO PONCIANO DE JESUS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 09:04 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030203-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIMERSON DE MORAES OLIVEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030203-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JIMERSON DE MORAES OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 10:08 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030218-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLAINE KATIELY DA SILVA HURTADO (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):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030218-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSLAINE KATIELY DA SILVA HURTADO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às 10:24 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030273-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA CABRAL DE OLIVEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030273-09.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LINDAURA CABRAL DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 10:40 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030378-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAUJO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030378-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FERNANDA ARAUJO COSTA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 11:12 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030444-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA ESTEVAM DE PAULA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030444-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JUCINEIA ESTEVAM DE PAULA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 11:28 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
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030454-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDISON ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030454-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALDISON ALVES DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 11:44 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030522-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAES FERNANDES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030522-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VINICIUS DE MORAES FERNANDES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 12:00 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030672-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BRITO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030672-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por CARLOS AUGUSTO BRITO FERREIRA, 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 21/02/2019, às 08:16 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030857-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANO GOMES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030857-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MAXIMIANO GOMES ROCHA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 09:36 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 
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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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030873-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS (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 1030873-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/02/2019, às 08:48 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031630-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO LOPES LELLIS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031630-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOÃO DIVINO LOPES LELLIS, 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 21/02/2019, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031655-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALCANTE 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031655-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA, 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 21/02/2019, às 10:08 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032859-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032859-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 21/02/2019, às 08:00 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033209-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKS SANTOS CHAGA (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033209-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ERIKS SANTOS CHAGA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034872-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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 1034872-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por UILSON RODRIGUES DE MOURA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/02/2019, às 08:48 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035631-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KIMBER ALMEIDA SATO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035631-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por KAMILLA KIMBER ALMEIDA SATO VIANA, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 22/02/2019, às 11:12 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036037-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TAVARES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036037-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADAO TAVARES JUNIOR, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/02/2019, às 11:48 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036175-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELESEANDRA JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036175-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NIKOLI MONIK JESUS OEREIRA, representada por sua genitora, 

ELESEANDRA JESUS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/02/2019, às 12:00 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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036470-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DIANE DE ALMEIDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036470-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por DEBORA DIANE DE ALMEIDA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/02/2019, às 10:08 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039951-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RALED ABDO AMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039951-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico Perfeito 

cumulada com Pedido de Condenação em Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Raled Abdo Amim em desfavor de Banco ABN Amro Real S/A 

e Estado de Mato Grosso. De acordo com a distribuição de competências 

fixada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é competente 

para o processamento e julgamento do presente feito a Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Nesse sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

JULGAMENTO DE UM DOS FEITOS JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA – 

ESTADO NO POLO PASSIVO DE AMBAS AS AÇÕES – COMPETÊNCIA DA 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO IMPROCEDENTE. Figurando no 

polo passivo o Estado, a competência é absoluta em razão da pessoa. 

Conflito de competência julgado improcedente. (CC 151727/2014, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

13/11/2015) Isto posto, por se tratar de pedido baseado em interesse da 

fazenda pública estadual, declino da competência para o processamento e 

julgamento do feito e determino sua remessa a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, com as baixas e comunicações de 

estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039745-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CEZAR DALA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039745-34.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição, sob pena de devolução da carta 

precatória 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: 1039751-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DIAS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039751-41.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a inexistência de petição inicial e documentos vinculados à 

distribuição do feito, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos os documentos inerentes ao feito. 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: 1039566-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BERNARDO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEMARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO OAB - RO2951 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039566-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

Indenização por Danos Morais ajuizado por Solange Bernardo Nunes em 

desfavor de FIDC NPL I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a exclusão da restrição existente em nome do autor. Aduz a 

parte autora que foi constatada uma restrição creditícia lançada em seu 

nome/CPF, todavia informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a 

sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou 

qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de 

modo que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a fim de que o 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos 

morais. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 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 foi surpreendida com a 

negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de negócio 

jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (ID nº 16509262), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, 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 

19/02/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 
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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. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036499-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR RICARDO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036499-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VOLMIR RICARDO, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22/02/2019, às 10:24 

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). Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036533-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR JUNIOR PEREIRA NOBRE (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036533-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por YGOR JUNIOR PEREIRA NOBRE, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/02/2019, às 08:32 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036539-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VITOR 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036539-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por ALEX VITOR DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/02/2019, às 08:48 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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036653-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DUARTE (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036653-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por JOACIR DUARTE, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22/02/2019, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036688-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA DO ROCIO BUENO DE CAMARGO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036688-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por IZILDA DO ROCIO BUENO DE CAMARGO, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 22/02/2019, às 10:40 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039885-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039885-68.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Roni Gomes dos Santos em desfavor de Central Nacional da Unimed. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos a cópia da carteirinha do plano demonstrando 

a sua validade e laudo médico atualizado demonstrando a urgência do 

procedimento, sob pena de indeferimento dos pedidos. 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: 1037162-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU CORREA GOMES (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 1037162-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ,ajuizada 

por MARCOS TADEU CORREA GOMES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/02/2019, às 10:08 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039280-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIEIZIAN LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039280-25.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores 

Pagos c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por Maurieizian Lima de Souza 
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em desfavor de Shallon Construtora Civil Ltda. ME, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão da cobrança das 

parcelas a partir do mês de abril do ano de 2018 até o julgamento do 

mérito, bem como que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora 

no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que adquiriu um 

imóvel junto a requerida, por meio de instrumento particular de contrato de 

compra e venda, na data de 04 de julho de 2017, sendo um lote localizado 

no Condomínio Águas da Serra. Aduz que efetuou o pagamento da quantia 

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de entrada no ato da 

assinatura do contrato, bem como oito prestações no valor de R$ 480,41 

(quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos). Relata que tomou 

conhecimento em março/2018 de que a empresa requerida não estava 

regularizada, sendo alvo de investigações administrativas, cíveis e 

criminais, o que trouxe insegurança acerca do negócio jurídico celebrado. 

Acrescenta que solicitou a rescisão do contrato de compra e venda e o 

reembolso total dos valores pagos, todavia, a requerida permaneceu 

inerte. 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 celebrou negócio 

jurídico com a requerida, todavia, diante da insegurança gerada e 

ausência de prazo para a conclusão das obras de benfeitorias, solicitou a 

rescisão contratual e restituição dos valores pagos, contudo, a requerida 

permaneceu inerte, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão da cobrança das 

parcelas a partir do mês de abril do ano de 2018 até o julgamento do 

mérito, bem como que a requerida 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 o negócio 

jurídico celebrado entre as partes (Id nº 16457498 e 16457499), a 

existência de parcelas vincendas e a ausência de manifestação da parte 

requerida quanto a solicitação de rescisão do contrato. Do mesmo modo, 

presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que a existência de parcelas vincendas e o seu inadimplemento pode 

resultar na restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o 

perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a tutela 

provisória e determino a suspensão das parcelas a partir do mês de 

abril/2018 referentes ao negócio jurídico em discussão, bem como que a 

requerida de abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção 

ao crédito, 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 19/02/2019, às 11:00 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. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020694-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT12710/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FIGUEIREDO MATIAS DUARTE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020694-37.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Tendo em vista a conclusão equivocada do feito e a ausência de tempo 

hábil para o cumprimento dos atos, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 19/02/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. No mais, mantenho integralmente a 

decisão de Id nº 15649624. Aguarde-se a realização da audiência. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037724-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037724-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de 

Danos Morais ajuizada por Hulisseia Ferreira da Cunha em desfavor de 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – ENERGISA. A parte autora 

alegou a existência de ação em trâmite perante a 8ª Vara Cível desta 

Capital, tratando-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

(proc. nº 1005496-57.2018.811.0041), cujo objeto recai acerca dos 

mesmos fatos narrados no presente feito. A teor da regra do artigo 55 do 

CPC, as referidas ações reputam-se conexas e devem ser julgadas 

simultaneamente a fim de se evitar decisões conflitantes. Diante disso, 

uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a ação de 

indenização, em tramite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

por ser aquele juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes, 
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DETERMINO a imediata remessa destes autos à 8ª Vara Cível desta Capital 

para prosseguimento, com as baixas e comunicações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039596-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RAFAEL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (RÉU)

TIAGO ALTOBELLE DA SILVA SIQUEIRA - ME (PRIMELAB) (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039596-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparatória de Resultado Toxicológico c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Igor Rafael Silva em desfavor 

de Laboratório CHROMATOX Limitada e Tiago Altobelle da Silva Siqueira – 

ME /PRIMELAB). A parte autora se manifestou no ID nº 16565017, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 16565017, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016117-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Os embargos monitórios de ID 15055259 foram opostos 

tempestivamente. Sendo assim, procedo à intimação da parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugná-los. Cuiabá-MT, 21 de 

novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022644-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

JULIO CEZAR SCHMIDT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Certidão de tempestividade e Intimação 1 - Certifico que os embargos de 

declaração de ID 16302713 foram opostos tempestivamente. 2 - Procedo à 

intimação da parte Requerida para, querendo, contrarrazoar os embargos 

declaratórios de ID 16302713, no prazo legal. Cuiabá-MT, 21 de novembro 

de 2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900869 Nr: 30506-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABREU LIMA REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XLI). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. Tudo cumprido, venham-me conclusos 

para expedição de Alvará Judicial em favor de ADVOCACIA HCOSTA, 

CNPJ Nº 05.474.236/0001-83, CONTA CORRENTE Nº 168-6, AGÊNCIA Nº 

5990-0, BANCO DO BRASIL S/A (001) – Poderes – fls. 14. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833418 Nr: 38855-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉRCIO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISA ALVES DO CARMO - 

OAB:14755/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Houve bloqueio on-line no montante de R$6.939,04 às fls. 205/206, em 

seguida, o Banco efetuou ao depósito do valor devido.

A causídica pugnou pela intimação do Banco para a complementação de 

R$1.387,80 – fls. 213.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ante o teor da petição de fls. 213, procedo à 

transferência do montante de R$1.387,80 para o SISCOND, bem como ao 

desbloqueio do remanescente.

Posto isso, é evidente a quitação integral dos valores devidos nestes 

autos, razão pela qual JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do art. 924 do CPC/2015.

Outrossim, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização 

e vinculação dos valores contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Após, com o trânsito em julgado e a vinculação dos valores, venham-me 

os autos conclusos para expedição de Alvará Judicial (dados bancários – 

fls. 213) e demais deliberações, se for o caso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464872 Nr: 32662-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROGERIO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SAMPAIO STEINLE - 

OAB:12266-B/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT

 Vistos, etc.

Ante grande diferença de cálculos trazida pelo Expert nomeado, intime-o 

via telefone, para que esclareça o que causou tal diferença, uma vez que 

se chegou ao montante de R$32.476,46 - fls. 607 e ao valor de 

R$16.460,22 às fls. 658, levando-se em consideração que a presente 

ação foi interposta no ano de 2010.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo sucessivo 

de 15 dias.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931675 Nr: 50200-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA BETT CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE BRASILIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MEIRELLES BASTOS - 

OAB:18725, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por 

LYDIA BETT em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, ambos 

qualificados nos autos, em fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, tenho que o Banco firmou às fls.75v, que estaria 

providenciando os dados necessários para levantamento dos valores 

consignados, no entanto, não o fez, assim, intimo para que proceda em 15 

dias.

Outrossim, vislumbra-se do SISCONDJ apenas a vinculação do depósito 

de fls. 51, assim, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

que realize a necessária vinculação do depósito de fls. 96vº., 

concernente aos honorários advocatícios.

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para expedição de alvará 

em nome do Banco de Brasília S/A e do causídico Juliano Domingues de 

Oliveira.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355789 Nr: 26341-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Constato que o alvará expedido em favor do Banco (fls.284), se encontra 

em processamento, (extrato em anexo).

Outrossim, quanto ao montante de R$13.140,17 em favor do causídico 

Pablo, procedo à expedição do necessário alvará judicial em nome de 

PABLO JOSÉ MELATTI, CPF Nº 000.532.759-85, AGÊNCIA Nº 4043-6, 

CONTA CORRENTE Nº 12.159-2, BANCO DO BRASIL S/A (001) – fls. 304 

alínea “e” e fls. 320vº, poderes de fls. 42.

Ademais, quanto à multa aplicada às fls.296, proceda-se Sr. Gestor nos 

parâmetros da C. G. J.

 No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330685 Nr: 2322-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse formulada por 

Dibens Leasing S/A em face de Jorge Monteiro de Souza, ambos 

qualificados.

Foi fixado o montante de R$1.000,00 a título de honorários em favor da 

Defensoria Pública (fls. 75).

A Defensoria trouxe aos autos o cálculo atualizado dos honorários 

devidos (fls. 130/132).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, considerando-se que o levantamento integral do valor 

vinculado (bloqueado às fls. 95 – R$15.428,00 e atualizado em 

R$17.742,08) aos autos dependerá de manifestação do requerido (não 

localizado), procedo ao abatimento dos honorários advocatícios da 

Defensoria Pública (fixados às fls. 75), conforme cálculo de fls. 131/132, 

qual seja, R$2.035,36.

Posto isso, DECLARO QUITADOS os HONORÁRIOS advocatícios em favor 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e procedo à 

expedição do Alvará Judicial em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 02.528.193/0001-83, Agência nº 

3834-2, Conta Corrente nº 1041050-3, Banco do Brasil S/A.

Após, aguarde-se em arquivo eventual manifestação do Requerido JORGE 

MONTEIRO DE SOUZA.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739735 Nr: 36410-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação revisional em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

O Banco efetuou ao depósito de R$26.297,15 às fls. 501, bem como 

requereu a extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II do CPC/2015.

O requerente por sua vez pugnou pela intimação do Banco para 

complementação no montante de R$3.308,80 – fls. 503vº (10% pelo 

pagamento intempestivo – fls. 499 findando o prazo de 27/7/2018 e 

pagamento em 1º de agosto do mesmo ano) bem como requereu o 

levantamento do incontroverso.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

 Em primeiro lugar, ante o pagamento intempestivo (DJE nº 10287 de 

04/07/2018, publicado em 05/07/2018 e pagamento realizado em 1º de 

agosto de 2018 – fls. 499 e 501 a título de quitação, portanto, 

controvertido pelo autor, assim, INTIMO o Banco para que promova à 

complementação no montante de R$3.308,80 (que deverá ser atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 
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523 do CPC/2015.

Após, com o pagamento e vinculação, venham-me os autos conclusos 

para liberação da integralidade e extinção do feito (Dados – fls. 503 vº).

Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Funajuris para aferição de 

eventuais custas e taxas em desfavor do Banco, uma vez que a 

gratuidade de justiça foi deferida em favor do requerente Ilailton.

Com o cálculo nos autos, intime-se o Banco para promover o recolhimento 

das custas e taxas, no prazo de 15 dias. Em caso de não pagamento, 

proceda-se Sr. Gestor de acordo com as orientações da C.G. J.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 898649 Nr: 28827-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. S. DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME, ADILSON JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não conheço do requerimento de fls. 119, haja vista a inexistência de 

indisponibilização via Bacenjud.

Outrossim, vê-se dos autos que foram realizadas TODAS as pesquisas 

pertinentes com o fito de localizar bens passíveis de serem penhorados, 

contudo, sem sucesso, razão pela qual determinou-se a SUSPENSÃO DO 

FEITO nos termos do art. 921 do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757581 Nr: 9768-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDIN E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos, etc.

O exequente Nelson Frederico Kunze requereu a fixação de novos 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC/2015, bem como 

a remessa dos autos à contadoria do Juízo para aferição correta do débito 

– fls. 144/147.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, INDEFIRO o pleito de fls. 144/147, haja vista que os 

honorários foram pagos espontaneamente às fls. 130 e tempestivamente 

às fls. 143, vejamos:

“Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 

parte executada."

Em segundo lugar, o Contador do juízo procedeu à atualização 

correntemente, incluindo a correção monetária (INPC) da data do 

ajuizamento (28/03/2012 – fls. 05vº) e juros de mora contados da citação 

(16/06/2016 – fls. 66).

 Outrossim, é sabido que o termo inicial para a cobrança dos juros de mora 

incidentes sobre honorários de sucumbência é o da intimação do devedor 

para o respectivo pagamento e, é clarividente dos autos que o Banco 

efetuou ao pagamento espontâneo às fls. 130, bem como após a intimação 

de fls. 136/138 – às fls. 143 (totalizando nesta data R$7.888,20), razão 

pela qual HOMOLOGO o cálculo de fls. 140 e, DECLARO QUITADOS os 

honorários devidos nestes autos, nos termos do art. 924, inciso II do 

CPC/2015.

Em tempo, intimo o causídico Nelson Frederico Kunze para que informe 

seus dados bancários no prazo de 15 dias.

Após, com o trânsito em julgado, venham-me os autos conclusos para 

expedição do necessário Alvará Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823641 Nr: 29730-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 Intimo as partes para que no prazo de 15 dias manifestem-se acerca do 

laudo da contadoria juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 34931 Nr: 8136-46.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma forte Belo, DILMA GUIMARÃES DIAS, Hudson 

Mudin da Rosa, Itamar Antonio de Mendonça, LEONARDO FERREIRA DA 

SILVA FILHO, Magali Xavier Rechsteiner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B, JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA - OAB:9093/MS, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...) Em primeiro lugar, quanto aos honorários advocatícios referentes ao 

patrocínio aos embargantes Ligis, Myrian e Bernando, insta reportar às 

decisões de fls. 922 e 957/958, contra as quais inexistiu recurso. Em 

segundo lugar, consigno que o montante depositado por meio da guia nº 

643771-0 diz respeito aos honorários fixados às fls. 769 e pagos às fls. 

918. Com efeito, vislumbra-se do laudo pericial que o Expert abateu da 

dívida dos requerentes o montante depositado a título de honorários 

advocatícios – fls. 917 (extrato em anexo - como se percebe dos cálculos 

de fls. 969/971), assim, intime-o via telefone, para que promova à 

correção do laudo, promovendo aos cálculos individualmente (execuções 

nº 107558, 107542 e 251311), quanto ao valor devido pelos 

executados/embargantes nos termos da sentença de fls. 741/769, no 

prazo de 15 dias. Consigno que inexistem, atualmente, consignações 

efetivadas pelos requerentes, sobejando, tão somente o montante 

referente aos honorários advocatícios e periciais (extrato em anexo). 

Ademais, deverá promover à divisão e atualização da parte dos 

honorários devidos à causídica Ioni – fls. 769 em razão do patrocínio de 

Delma Belo – fls. 22, Hudson e Daniela– fls. 76, Itamar e Ieda– fls. 93, 

Leonardo – fls. 105 e Magali – fls. 131 destes autos, com a exclusão de 

Ligis, Myrian e Bernardo (resultando em R$6.000,00 – a serem atualizados 

até a data de 07/12/2015 – fls. 918 data do pagamento) com inclusão de 

juros nos termos do art. 85, § 16 do CPC/2015. Após, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o laudo no prazo sucessivo de 15 dias. 

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773697 Nr: 26859-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SEMEAR 

S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:122249/RJ, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96.864/MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos, etc.

HOMOLOGO para que surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo de 

vontades de fls.653, cumprido às fls.657.

Ante a manifestação da patrona às fls. 716 e decurso do prazo, procedo 

à expedição do necessário Alvará Judicial nos termos da decisão de fls. 

707, em favor de FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO – ME, CNPJ Nº 

20.437.144/0001-17, AGÊNCIA Nº6879, CONTA CORRENTE Nº 16087-4, 

BANCO ITAÚ S/A (341).

Em seguida, em caso de silêncio, ARQUIVEM-SE com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721401 Nr: 16904-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CUNHA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 (...) Em primeiro lugar, insta consignar que na ausência da nota fiscal do 

bem, que não foi apresentada pelo Banco, foi utilizada nos autos de nº 

739551 – arquivado na caixa nº2273 – Busca e apreensão, a avaliação 

por meio da Tabela Fipe (valor médio de mercado), no montante de 

R$20.160,00. A servidora da Contadoria, Sra. Laura, arguiu a 

impossibilidade realizar os cálculos em razão de não constar nos autos o 

valor venal (nota fiscal) e a Fipe não corresponder ao modelo constante 

da inicial, todavia, o referido preço aportado aos autos (fls. 370) é 

aproximado, por inexistir avaliação naquele sítio para o referido bem Gol 

Geração IV, ano 2009. Com efeito, em simples pesquisa pela internet, 

vislumbrou-se do site Webmotors que o valor venal médio do referido bem 

no Brasil é de no mínimo de R$18.164,00 e máximo de R$27.900,00, razão 

pela qual o valor a ser utilizado é o de $20.160,00 de fls. 370. Desta feita, 

procedo ao abatimento da diferença entre as avaliações FIPE, qual seja, 

R$1.767,00 (fls. 314 e 370), sobejando o montante de R$31.534,23 

devidos pelo requerente ao Banco Itaú, razão pela qual HOMOLOGO o 

cálculo de fls. 303/313 e INDEFIRO o requerimento de fls. 312 por estar em 

completa dissonância com o presente feito. Outrossim, intimo o Banco 

para que apresente seus dados bancários no prazo de 15 dias, assim 

como requeira o que de direito em igual prazo. Em caso de silêncio, por 

tratar-se de direito disponível, ARQUIVEM-SE com as formalidades de 

praxe. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402480 Nr: 34829-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PINTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O

 Intimo as partes para que no prazo de 15 dias manifestem-se acerca do 

laudo da contadoria juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 745118 Nr: 42235-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA SERIGRAFIA LTDA. ME, SUZANA DE 

OLIVEIRA FERRAZ, DANILO DE CASTRO FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 Vistos, etc.Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos 

(Protocolo nº 1345197, datado de 22/10/2018).Tratam-se os autos de 

ação monitória formulada por Itaú Unibanco S/A em face de Casa da 

Serigrafia Ltda – ME e outros, todos qualificados nos autos.Foi realizado 

bloqueio on-line às fls. 568/570, ocasião em que foi indisponibilizado o 

montante de R$12.302,43 em nome de Susana de Oliveira Ferraz.A 

executada requereu ao desbloqueio, alegando, em síntese, tratar-se de 

verba salarial, bem como, recebe valores advindos de seu ex cônjuge.O 

Banco apresentou seus dados bancários às fls. 593.Os autos vieram-me 

conclusos.Pois bem.Em primeiro lugar, tenho que apesar dos argumentos 

da requerida às fls. 572/591, os documentos que acompanham não são 

suficientes para demonstrar sua impenhorabilidade, fato que compete a 

quem alega, nos termos do artigo 854 § 3º do CPC.RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Nº 1001626-64.2017.8.11.0000. - EMENTA - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PENHORA VIA BACENJUD DE VALORES EXISTENTES EM CONTAS 

BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA 

SALARIAL – ÔNUS DOS EXECUTADOS NÃO SATISFEITO – ART. 854, § 

3º, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se reconhece 

a impenhorabilidade da constrição de dinheiro depositado em conta 

bancária, sob a mera assertiva de ser proveniente de salário ou destinado 

ao exercício de atividade laborativa. A impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis depende de prova a ser produzida pelo executado, 

nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.No mais, com o fito de evitar a 

desvalorização do montante bloqueado às fls. 569/570 – R$12.302,43, 

procedo à transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não 

obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP 

oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação 

dos valores contidos nos ID informado no extrato em anexo.Após, 

venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará Judicial (dados 

bancários – fls. 593) e demais deliberações.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 462220 Nr: 30887-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAID AHMAD KARFAN NETO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CARVALHO STELLA 

- OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, SERGIO 

SCHULZE - OAB:7.629/SC

 Vistos, etc.

Não obstante a vinculação de fls. 252, ante as manifestações de fls. 

243/244 e 245/246 e o teor da sentença de fls.49/52, mantida às fls.74/79, 

remetam-se os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o 

débito/crédito em favor de cada parte com a exclusão da multa de 

litigância de má-fé nos termos do v. acórdão de fls. 240/242, atualizando 

os honorários advocatícios fixados na sentença às fls.52 R$6.800,00 de 

11/06/2011, cujo montante será retido em favor do causídico do Banco no 

caso de valores a serem levantados por Said Ahmad (justiça gratuita 
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deferida às fls.90 e revogada às fls.160, com deferimento de ressalva 

dessa verba da quantia a receber e anuído às fls.165).

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Insta consignar, que o montante de R$127.152,01 encontra-se vinculado a 

estes autos.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1012692-15.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

EXECUTADO: BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - 

ME e DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO

CITANDO: BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI

- ME, CNPJ: 10.996.184/0001-45 e DANIELLE CRISTINA FISCHER DE 

BRITTO, CPF: 894.292.651 -72

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 52.292,94

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).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 52.292,94. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

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, 14 de novembro de 2018.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029720-59.2018.8.11.0041

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:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016287-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003388-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031927-65.2017.8.11.0041

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:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

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))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSE FERMINO DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012126-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

MERCADO ITAPAJE LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora apresentar comprovante de protocolo dos ofícios 

expedidos nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019817-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISSE MARA ESTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO (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 da parte requerida no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, COM 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, 

21.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018452-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008492-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032968-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA NUNES RONDON (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024673-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo 

depois de encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso 

em tela. Intime-se o autor para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012812-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (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, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009883-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER KAZUO NAKANO (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, 21.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor por carta registrada e seu advogado para 

cumprir a determinação constante do ID n. 15577117, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos.Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (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, manifestarei sobre pedido de bloqueio 

on line. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida pelo autor já foi efetivada nos autos. 

Assim, deverá cumprir determinação no prazo legal, sob pena de extinção 

do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos. Assim, deverá o autor 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção da 

ação. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos. Assim, intime-se o autor 

para manifestar no prazo legal, como já posto nos autos, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023386-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013700-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, deverá o autor dar prosseguimento ao feito no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 
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Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019217-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre carta precatória devolvida, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar no prazo legal a baixa do 

contrato declarado quitado. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010375-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016504-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(EXECUTADO)

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência acerca do Termo de Penhora 

expedido nos autos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, devendo o autor 

providenciar a citação da parte requerida no prazo legal e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As informações do Infojud estão nos autos, sob sigilo e 

apenas advogados cadastrado nos autos poderão ter acesso. Caso não 

tenham visualização, deverão entrar em contato com a IT do E. TJMT, para 

regularização. Concedo o prazo de dez dias, para o autor manifestar nos 

autos. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028280-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEI ARAGAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012597-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o cálculo apresentado nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012597-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o cálculo apresentado nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030992-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CALDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355/O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o cálculo apresentado nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001352-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL YAN RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o cálculo apresentado nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032821-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039893-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE LOURDES OLIVEIRA SIMOES DA SILVA (EXECUTADO)

TERESINHA DE LOURDES OLIVEIRA SIMOES DA SILVA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE SIMOES DA SILVA NETO (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, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039898-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (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, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039947-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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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:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (EXECUTADO)

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - 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, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040064-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (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, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040068-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (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, 21.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023159-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o cálculo apresentado nos autos, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039992-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FILIPIN LOPES (RÉU)

LILIAN TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040017-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAMIAO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 33.650,64(trinta e três mi, seiscentos e cinquenta 

reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021055-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre a resposta de Ofício acostado no 

id. 15798722, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021055-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre a resposta de Ofício acostado no 

id. 15798722, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011250-77.2018.8.11.0041

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:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021731-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE BRITO MALTA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040135-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039403-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME (REQUERIDO)

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014328-79.2018.8.11.0041

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:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034129-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA PAES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005925-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DANIEL PEREIRA SARMAZI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008654-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOISSES FABIO CORREA (RÉU)

ANA MARIA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013714-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CALDERAN (RÉU)

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (RÉU)

TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN (RÉU)

PAULO SERGIO DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

MARIA JOSE DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033831-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça referente a certidão de id 15969912, fazendo o depósito do 

valor solicitado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025171-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006630-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE BARROS E SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 737393 Nr: 33893-90.2011.811.0041

 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: SANDRA REGINA QUATTI MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se 

manifestar sobre a adequação do contrato, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 877817 Nr: 15331-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, WALTER ANTONIO RONDINA NETO, ODIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 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.: 1082841 Nr: 2834-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

OAB:19.163O/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão acostada à fl. 246 e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108207 Nr: 13967-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA, ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - 

OAB:237733SSP, MELINA LEMOS VILELA - OAB:243283

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargante para manifestar sobre impugnação e 
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documentos. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 868329 Nr: 8214-83.2014.811.0041

 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): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, JOAO 

CARLOS ALONSO, LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA, KATIA MOROSOV 

ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA 

RODRIGUES ROMANI - OAB:5.822/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, LUIZ FERNANDO 

WAHLBRINK - OAB:8830/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:7163, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/MT, 

REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, YURI FLORES DA CUNHA 

FREITAS - OAB:23.024

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 16715 Nr: 2023-76.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO CALDAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953167 Nr: 1611-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1070934 Nr: 55797-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118.685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETTO - OAB:12.363 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado e 

após, conclusos para proceder penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 375790 Nr: 11966-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPE INCORPORAÇÃO PLANEJAMENTO E 

ENGNHARIA LTDA, VITÓRIO REGINATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, FERNÃO COSTA - OAB:18.283 DF, 

VALÉRIA LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Já ocorreu constrição judicial de bem à fl.313. Assim, intime-se o autor 

para manifestar se pretende a substituição da penhora em face do pedido 

de fl.353. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LUIZ AUGUSTO 

MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o exequente intimado para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793049 Nr: 47135-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIL CALONGA DAHROUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre a pesquisa efetivada no 

Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 65730 Nr: 251-88.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA., 

JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM, JAMES FERRAZ ALVIM NETTO, LUIZ 

FELIPE FERRAZ ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 
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OAB:4464-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para dar impulso processo no prazo legal e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 772247 Nr: 25351-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 772247 Nr: 25351-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 1681/1709, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1238639 Nr: 17711-19.2017.811.0041

 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: JOSINETE RODRIGUES NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEMILSO MIGUEL DOS ANJOS, 

DORGIVAL MIGUEL DOS ANJOS, ACACIA FLORENCIA DA SILVA ANJOS, 

ATIVOS S/A. SECURATIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19.530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO RAMOS 

MENDES - OAB:6195-B, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

resolução de Mérito a Ação Embargos de Terceiro, com fundamento no 

que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o 

pedido inicial, mantendo a Embargante na pose do bem, determinando o 

levantamento da penhora do bem citado na inicial. Expeça-se o 

necessário. Condeno a parte requerida nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da 

causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação de forma solidária.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

extraindo-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as na Ação de Execução, nº. 9650-68.2000.811.0041, Código 

66062, em apenso e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. 

I.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464482 Nr: 32382-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYRONE LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS FREDERICK 

DA S. I. DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

32382-91.2010.811.0041, Protocolo 464482, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710951 Nr: 3957-20.2011.811.0041

 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: NAIENE APARECIDA VIDAL DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: erika patricia gabilan - 

OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ DE 

PAULA LIMA, para devolução dos autos nº 3957-20.2011.811.0041, 

Protocolo 710951, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845802 Nr: 49439-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANNA 

ISABELLA CALIXTO DA ROCHA SILVA, para devolução dos autos nº 

49439-20.2013.811.0041, Protocolo 845802, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045950 Nr: 44332-24.2015.811.0041

 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: MARLENE PONCE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEORGE MILLER 

FILHO, para devolução dos autos nº 44332-24.2015.811.0041, Protocolo 

1045950, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1309028 Nr: 10640-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE ALMEIDA SORNAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAINA MACIEL 

SOUTO DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

10640-29.2018.811.0041, Protocolo 1309028, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão 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))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028869-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

HERMAN MERCADANTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014258-62.2018.8.11.0041

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:

LANDER MAIA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT21489/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Havendo restituição do bem à parte requerida, expeça-se 

alvará em favor do autor conforme sentença. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado sem efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038364-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO GADOMSKI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração e acolho as razões ali 

postas, devendo os autos ser remetidos ao Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Capital, como ali 

postulado.Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18 nt

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029046-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

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. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031877-05.2018.8.11.0041

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:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (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 
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próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso, os fundamentos da sentença adveio do 

informado pelo autor, composição em relação ao débito em aberto, razão 

pela qual, foi extinta com mérito em relação ao débito em aberto oriundo a 

composição anunciada. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039332-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028691-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se o anunciado, em caso negativo, retornem os 

autos ao Juízo de origem. Ao contrário, 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. 

Efetivado o ato, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, 

devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser 

remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação 

de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o 

necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao 

meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades 

do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, 

DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. 

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida 

atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 

10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e 

despesas processuais. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039860-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO JORGE DA CUNHA FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039867-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIEGO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 
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sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039913-36.2018.8.11.0041

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:

THELMO ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039925-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE SIQUEIRA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040047-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040052-85.2018.8.11.0041

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:

JOSIAS FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1039911-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIO FRAZAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039828-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON APARECIDO PAZETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as 

cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e 

passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação 

autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC. Contudo, o direito 

material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a 

pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo 

que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o 

conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e 

satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do 

art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para 

autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de 

Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ 

após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o 

necessário. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039990-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De 

plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, 

diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que 

os referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a 

conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa 

do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 
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desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 21.11.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019181-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Afonso Henrique de Oliveira e Ana Maria Minetto Oliveira, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com a presente Ação de 

Embargos à Execução, em face da Ação de Execução autos nº 

1023700-86.2017.8.11.0041, em associação, movida pela Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo 

e Legislativo no Estado de Mato Grosso. Em síntese sustentam que as 

cédulas de crédito bancários (Cédula n. 647842 e Cédula n. 660398), 

objetos da ação executiva (Processo 1023700-86.2017.8.11.0041), 

encontram-se eivadas de vícios insanáveis, pois foram emitidas de forma 

simulada, com a finalidade de adimplemento dos Contratos Particulares de 

Compra e Venda do Mercado Pinguim, e que, referidos contratos são 

objeto de rescisão contratual, da Ação de Rescisão Contratual com 

Restituição Total dos Valores Pagos, em tramite perante a 11ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá-MT (Processo n. 1006440-59.2018.8.11.0041). 

Entendo que, diante dos fatos narrados na inicial e dos documentos 

juntados aos autos, especificamente no id. Num. 13951465 - Pág. 1/Pág.2, 

referente ao Controle de Pagamentos de Parcelas do Mercado, alusivos 

aos Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda anunciados 

na inicial, e que, sequer foi contestado pela parte embargada, referido 

documento consta que dentre os valores ali descritos, existe a importância 

que está sendo executada, pela Embargada, nos autos da Ação de 

Execução (Processo n. 1023700-86.2017.8.11.0041), em associação, qual 

seja, a importância de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta quatro mil 

reais). Logo, pressupõe que o referido valor liberado, esteja relacionado 

com os Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda 

anunciado na inicial, e que estão sendo discutidos nos autos da Ação de 

Rescisão Contratual com Restituição Total dos Valores Pagos, em tramite 

perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (Processo n. 

1006440-59.2018.8.11.0041). Inclusive, o documento em questão foi 

juntado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Total 

dos Valores Pagos, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá-MT, pela própria parte embargada, para comprovar os pagamentos 

efetivados dos Contratos de Compra em Venda em prol do embargante, 

conforme consulta processual, via Pje, efetivado por este Juízo. Portanto, 

entendo que é necessária a reunião dos processos, nos termos do art. 

55, §3° do NCPC, devendo a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição 

Total dos Valores Pagos, em trâmite na 11ª da Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá-MT, ser remetida a este juízo, tendo em vista que a Ação Executiva 

foi distribuída primeiro, em 01/08/2017, enquanto a Ação de Rescisão 

Contratual foi distribuída em 14/03/2018. Em consequência, deverá a ação 

de execução (Processo n. 1023700-86.2017.8.11.0041), bem como, os 

p r e s e n t e s  E m b a r g o s  à  E x e c u ç ã o  ( P r o c e s s o  n . 

1019181-34.2018.8.11.0041), serem suspensos, até que ocorra a 

remessa dos Autos da Ação de Rescisão acima descrita, a este juízo. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos entendo 

ser necessária a reunião dos processos, nos termos do art. 55, §3° do 

NCPC, razão pela qual determino que oficie-se ao Juízo da 11ª da Vara 

C í v e l  d a  C o m a r c a  d e  C u i a b á - M T  ( P r o c e s s o  n . 

1006440-59.2018.8.11.0041), solicitando a remessa da Ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição Total dos Valores Pagos à este juízo para 

julgamento. Oficie-se o referido Juízo. Após, proceda-se a associação 

com o presente e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21/11/2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002951-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

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:

JUILTON SANTANA DA PENHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, 

devidamente qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, contra Joilton Santana da Penha, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente de um contrato de financiamento (n.º 12039000193979) 

firmado entre as partes e anunciado ao id. Núm. 14604489 - Pág. 1 / Núm. 

14604489 - Pág. 2. Alega que o réu deixou de pagar a prestação vencida 

em 19/02/2018, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la 

em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com os 

documentos no id. Núm. 14604450 - Pág. 1 / Núm. 14604510 - Pág. 6. A 

liminar foi concedida ao id. Núm. 14875654 - Pág. 1 e cumprida no id 

n.15316092. Ao id. 15615299, a parte requerida apresentou contestação, 

preliminarmente arguindo a ausência de mora por vícios na notificação 

extrajudicial, não sendo comprovado que o réu foi notificado 

pessoalmente. Asseverou pela boa fé do devedor. Enfatizou sobre a 

aplicação da teoria do adimplemento substancial. Requereu a revogação 

da tutela de urgência. Sustentou a aplicação do CDC, bem como, a 

inversão do ônus da prova. Rogou pela total improcedência da presente 

ação de busca e apreensão. Aduziu pela concessão de pagamento das 

parcelas em atraso, através de depósito judicial ou ainda através de boleto 

bancário. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, 

contra Joilton Santana da Penha, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um contrato de 

financiamento (n.º 12039000193979) firmado entre as partes e anunciado 

ao id. Núm. 14604489 - Pág. 1 / Núm. 14604489 - Pág. 2. Alega que o réu 

deixou de pagar a prestação vencida em 19/02/2018, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Por seu turno, a parte requerida arguiu a ausência mora por 

vícios na notificação extrajudicial, não sendo comprovado que o réu foi 

notificado pessoalmente. Asseverou pela boa fé do devedor e aplicação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 195 de 730



da teoria do adimplemento substancial. Aduziu pela concessão de 

pagamento das parcelas em atraso, através de depósito judicial ou ainda 

através de boleto bancário. Considerando que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e este encontra nos autos, 

dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do 

feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. É dispensável a inversão do ônus da 

prova, considerando que a matéria é de direito, não necessitando 

proceder a dilação probatória e todos os documentos necessários para 

julgamento desta ação estão acostados nos autos. Inicialmente passo a 

análise da preliminar levantada nos autos. Quanto a preliminar de ausência 

de mora, por vícios na notificação extrajudicial, não merece ser acolhida. 

Verifica-se que para a concessão da liminar necessita a comprovação da 

dívida e a constituição em mora da parte requerida, o que foi comprovado, 

diante da notificação extrajudicial de id. Núm. 14604495 - Pág. 1 / Núm. 

14604495 - Pág. 2, enviada no endereço declinado pelo próprio requerido 

no contrato de id. 14604489. Vejam que o Decreto-Lei 911/69 especifica 

claramente quando configura a mora, assim disciplinando em seu artigo 2º, 

§ 2º: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”. Razão pela qual, não há como reconhecer a tese do requerido de 

falta de notificação. O fato de terceiro ter recebido a notificação, não 

desnatura a referida que possui caráter impessoal. Assim rejeito a 

preliminar levantada. Quanto a matéria de fundo, não há que se falar em 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, levando-se em 

consideração que, apesar de não estar formalmente prevista no Código 

Civil de 2002, a teoria vinha sendo aplicada com base nos princípios da 

boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação do abuso de 

direito e do enriquecimento sem causa. Para que houvesse a aplicação da 

referida teoria, deveria se estar quitado mais de 80% do contrato. 

Entretanto, nota-se que o requerido no presente caso, não quitou os 80% 

da integralidade da dívida, e ainda, em recentíssima decisão, ficou 

resolvido que o pagamento da maior parte das parcelas não é capaz de 

afastar o que prevê o Decreto-Lei 911/1969, que permite o uso da ação de 

busca e apreensão em casos de inadimplência. Vejamos o recentíssimo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.622.555: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. CONTRATO DE 

FINACIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 91/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INCIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXCUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA 

INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI 

ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM 

AO DEVEDOR CONDICONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, 

VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n.1.418.593/MS). 3. 

INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICAL 

ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA EFICAZ 

PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA 

OBRIGAÇÃO AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA SUA FINALIDADE A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 

(RECURSO ESPECIAL Nº1.622.555-MG (2015/0279732-8). RELATOR : 

MINSTRO MARCO BUZI. R.P/ACÓRDÃO : MINSTRO MARCO AURÉLIO 

BELIZE. JULGAMENTO: 16/03/2017). Desta feita, diante do novo 

entendimento acerca da matéria, resta prejudicada a alegação do 

cabimento da teoria do adimplemento substancial no caso em tela. As 

partes firmaram o Contrato de financiamento ao id. 14604489 ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Compulsando o contrato firmado verifica-se que não existe nenhum 

dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não 

trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. A alienação fiduciária, no 

campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui 

uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, 

mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em 

alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse 

direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o 

devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, 

acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o 

proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas, não havendo que se cogitar 

em pagamento somente das parcelas em atraso como pretendido pela 

parte requerida. É patente, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a 

sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Decreto Lei n. 911/69. Declarando consolidada 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 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, nada sendo requerido, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.11.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010430-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ROSSI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008556-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MENDES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006331-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CUNHA GUIMARAES (REQUERIDO)
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PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020389-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SOLIMANI OAB - SP148080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO MARCIO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029836-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019046-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER SILVA PROENCA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004972-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENI ROCHA DE SOUZA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000013-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO RODRIGUES DE SANTANA (RÉU)

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007697-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR TEIXEIRA SILVA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019152-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ROQUE DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

VALDENIR ROQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005584-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURCILENE PAIXAO DE SOUZA (REQUERIDO)

LUCAS GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre certidão 

negativa do oficial de justiça, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003301-36.2017.8.11.0041

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:

LUAN MENDES MARTINS ALVES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014918-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (RÉU)

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (RÉU)

MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA (RÉU)

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (RÉU)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021670-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT0007463A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO MEIRELLES DOS SANTOS OAB - SP6564 (ADVOGADO(A))

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243 (ADVOGADO(A))
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PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012860-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BENVENUTTI (EMBARGANTE)

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE Nº. 

1012860-80.2018.8.11.0041 Embargos à Execução Vistos. BENVENUTTI E 

XAVIER LTDA e DIRCEU BENVENUTTI interpuseram Embargos de 

Declaração com efeitos modificativos contra a decisão que indeferiu de 

plano os benefícios da Justiça Gratuita por eles pleiteado (id. 13290721), 

sob o fundamento de obscuridade e omissão em trechos da decisão 

proferida, destacada na irresignação. RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade. Nos 

termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial que se pretenda esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

deva se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro 

material. A irresignação dos embargantes, conforme se infere dos 

argumentos expostos é de modificar a decisão que indeferiu os benefícios 

da assistência judiciária gratuita e, não para esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição, ou ainda suprir omissão e corrigir erro material, o 

que, pela via dos embargos de declaração não é a adequada para a 

referida pretensão. Com essas considerações, nos termos do art. 1.022 

do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos, 

por não vislumbrar omissão, obscuridade ou erro material no decisum 

embargado. INTIME-SE os embargantes da presente decisão, bem como 

para no prazo de 05 (cinco) dias proceder com a vinculação do 

comprovante de pagamento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 

2018. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037084-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE BORGE DE MORAES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036423-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ZANELA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029955-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1029955-26.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do § 3º do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor dado a 

causa para R$ 12.971,42 (doze mil novecentos e setenta e um reais e 

quarenta e dois centavos), por ser o valor indicado pelo credor para 

purgação da mora no item 4 da petição inicial (id. 15284434). O valor da 

causa, conforme norma legal (art. 291 e seguintes do CPC) deve 

corresponder ao benefício patrimonial buscado, o que no caso em questão 

é o valor acima indicado. Com essas considerações, RETIFIQUE NO 

SISTEMA O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. 1. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de arquivamento da 

ação. 2. Ressalto que o autor deverá, no prazo assinalado no item 1, 

vincular as guias de recolhimento das custas de distribuição nos 

presentes autos. 3. Decorrido o prazo, sem a devida providência, 

certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032256-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE GARCIA PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1032256-43.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIMO o autor para no prazo de 

15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de 

distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. Cuiabá/MT, 26 de 

setembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030479-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1030479-23.2018.8.11.0041 Revisional Contratos c/c Pedido de Tutela 

Provisória Vistos. EUDES ARRUDA DE ALMEIDA-ME, representada por 

EUDES ARRUDA DE ALMEIDA ajuizou a presente Ação Revisional c/c 

pedido de tutela provisória parcial de urgência em face de BANCO DO 

BRASIL S/A e BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL – BNDES. Da leitura dos fatos contidos na inicial, verifico que 

confusa e de difícil entendimento, posto que não é possível se delimitar o 

objeto da presente ação. Ora a autora se refere aos créditos de 

financiamentos obtidos através do Cartão BNDES e liberados pelo Banco 

do Brasil, ora menciona sobre contratos de créditos em conta corrente na 

modalidade empréstimo e cheque especial. Alega divergências de 

lançamentos de valores de empréstimos e capitais de giro, todavia, não 

aponta quais são as referidas divergências. Não juntou com a inicial os 

contratos que visa serem revisionados, impossibilitando, assim, o 

processamento da presente ação e o laudo pericial colacionado com a 

inicial, id. 15336297, 15336301 e 15336305, está fora de ordem, nem 

planilha de cálculo dos valores controversos e incontroversos. Verifico, 

ainda, que na inicial dispõe sobre a linha de financiamento cartão BNDES e 

no documento colacionado na pág. 02 do id. 15336994, junta documento 

de confissão de dívida de financiamento de FCO – Fundo Constitucional do 

Centro Oeste, realizado em 2015 no valor de R$ 287.629,99. Pois bem. 

Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 
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da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos, 

o que não verifico no caso em questão a possibilitar a presunção de 

veracidade quanto à afirmada hipossuficiência de renda. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013”. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. 1. Assim, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, determino a 

INTIMAÇÃO da autora para que no prazo de 05 (cinco) dias demonstre 

nos autos preencher os pressupostos a concessão do benefício, sob 

pena de indeferimento do pleito. 2. Ante a ausência de cópia dos contratos 

de crédito que se pretende revisar e formulação de pedidos vagos e 

genéricos, sem especificação das cláusulas alegadas abusivas e 

indicação discriminada de cada contrato dos valores controversos e 

incontroversos do débito, determino a emenda a inicial pela autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2º do art. 330 do CPC, sob 

pena de inépcia da referida em caso de decurso do prazo, sem 

manifestação. 3. No mesmo prazo do item 02 a autora deverá juntar 

novamente, de forma, ordenada, o laudo pericial colacionado com a inicial. 

4. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1030583-15.2018.811.0041 Declaratória Nulidade Contratual c/c Repetição 

Indébito, Danos Morais e Antecipação Tutela Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos 

Morais e Antecipação Tutela que AIRTES MARIA DE OLIVEIRA ajuizou em 

face de BANCO BONSUCESSO e BANCO OLÉ CONSIGNADO, pugnando, 

liminarmente, pela suspensão de desconto em folha de pagamento de 

cartão de crédito e proibição de inserção do nome da autora nos órgãos 

de restrição ao crédito. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita pleiteado pela autora, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, 

ante a existência de elementos que evidenciem a insuficiência de recurso 

alegada. - Da antecipação de Tutela Para a concessão de tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do CPC, necessária a demonstração pela 

parte da probabilidade do direito alegado; do perigo de dano ou; risco ao 

resultado útil do processo. No caso em apreço, a autora fundamentou o 

pleito liminar de suspensão de cobrança de valor mínimo de cartão de 

crédito em sua folha de pagamento na alegação de ausência de 

contratação da referida operação e desconhecimento da existência de 

conta cartão. Os elementos probatórios colacionados na inicial, não 

permitem, em sede de cognição sumária, a concessão do pedido liminar, 

posto que conforme se infere dos comprovantes de rendimentos 

acostados com a inicial, há mais de 07 (sete) anos que a cobrança 

alegada como indevida e sem autorização, vem sendo efetuada na folha 

de pagamento, o que, inclusive, foi reconhecido pela própria autora na 

inicial. Necessário no caso em questão, a instrução probatória para melhor 

esclarecimento e demonstração dos fatos delineados pela autora. No que 

diz respeito a proibição de inserção do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, até decisão final acerca da legalidade do desconto 

em folha de cartão de crédito, também não há como ser acolhido, posto 

que até que seja declarada inexistente a relação, em havendo 

inadimplemento, é lícito à credora a restrição creditícia. Com essas razões, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos 

pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. 1. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante ao não 

comparecimento de representantes da Instituição nos atos designados e o 

percentual baixo de êxito nas conciliações. 2. Ressalto, todavia, que caso 

haja interesse pelas partes na realização do ato, nada impede que seja 

posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. 3. 

CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. 4. INTIME-SE o autor da 

presente decisão. Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 373385 Nr: 10137-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA E TERRAPLANAGEM DO JUCA 

EXPLORAÇÃO E EXTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDERMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo ajuizado em 2009 que até o momento 

sequer aconteceu à citação do devedor, embora tenha sido deferida a 

citação por edital (fl. 134 e 158), todavia, o Credor não promoveu a 

retirada do referido documento para publicação como se percebe da (fl. 

162), insistindo, pela segunda vez, na suspensão do feito (fl. 153 e 163).

 Pois bem, nos atendo ao principio da duração razoável do processo e 

para evitar a eternização de demanda dessa natureza, indefiro o pedido 

do credor de nova suspensão do processo.

 Afinal, a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Diante disso, intime-se o credor para, em dez (10) dias, viabilizar a 

citação do Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Decorrido o lapso temporal sem providencias do exequente, intime-se 

pessoalmente o credor, via postal, para adotar as providencias 

necessárias no prazo de cinco (5) dias, com advertência que sua inercia 

acarretará a extinção e arquivamento do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 982949 Nr: 15343-08.2015.811.0041

 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: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Vistos.

Certifique se o executado efetuou o pagamento do débito ou opôs à 

execução pela via da impugnação.

Após, conclusos para manifestação sobre o pedido de fl. 165/165verso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 393864 Nr: 29357-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CEZAR REY LEITÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 2.229,21 (demonstrativo de 

calculo – fl. 304).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 394297 Nr: 29786-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT

 Certifico que,decorreu o prazo sem que a parte Requerida impugnasse a 

penhora. Nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 343550 Nr: 13784-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SILVEIRA E TEIXEIRA LTDA 

ME, ELAINE DA SILVEIRA, FLORENTINO MESSIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Em março de 2015, o Plenário do CNJ aprovou a edição da Recomendação 

n. 51 para que todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente 

os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens 

judiciais ao Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 Atendendo tal recomendação a partir de maio/2016, as cooperativas de 

crédito foram incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido 

em 2001 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central 

com o objetivo de tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no 

Sistema Financeiro Nacional.

 In casu foi realizada tentativa de bloqueio de valores há dois meses, em 

agosto/2018 (fl. 148), de modo que indefiro o pedido do credor, neste 

sentido.

 No mais, seguem os demonstrativos da pesquisa realizada via sistemas 

INFOJUD, a fim obter informações sobre possível bens penhoráveis, 

devendo o Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Com relação à declaração e rendimentos alerto a Secretaria a respeito do 

sigilo fiscal, caso haja informações prestadas determino que a cópia seja 

arquivada em pasta própria, ficando a disposição do exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 136863 Nr: 21324-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI CARMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES LEAL, LUCIONE MARIA DA 

SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente, via postal, o credor nos termos da certidão de fl. 

642, consignando expressamente as advertências do art. 485, III, § 1º, do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 114986 Nr: 4714-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES LEAL, LUCIONE MARIA DA 

SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 Vistos.

Intimem-se os Devedores para, no prazo de cinco (5) dias, demonstrar se 

houve a quitação do contrato da hipoteca gravada na matricula do imóvel 

dado como garantia.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação certifique-se, e de 

imediato, intime-se o Exequente para, em cinco (5) dias, indicar nos autos 

endereço do credor hipotecário para envio de correspondência ou trazer 

as informações pertinentes ao referido contrato.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 350092 Nr: 20456-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL MULTI RECICLAGENS LTDA, 

OTÁVIO CONSELVAN, ZEILER HOLZ NETO, PATRÍCIA LEDA VICARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação dos Embargados, nos termos 

dos artigos 256 e 257, paragrafo único, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL com a síntese da inicial elaborada pela Secretaria.

Comprovada a citação editalícia com a juntada do edital aos autos, 

certifique-se o lapso temporal.

 Decorrido o prazo in albis, desde já NOMEIO para atuar como Curador 

Especial o representante da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

(art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814249 Nr: 20725-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E 

LOCADORA LTDA-ME, ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, observando o 

determinado no art. 368 da CNGC.

 Empós, intime-se a devedora, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado 

(fl. 119).

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 288630 Nr: 9097-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PANTAROTO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA PEREIRA JERÔNIMO - 

OAB:10323, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B/MT

 Vistos.

 Nos termos do art. 494, I, do CPC reconheço de ofício equivoco no 

lançamento do sistema Apolo com data de andamento 17/10/2018 – 

Decisão – Homologação, de consequência, cancelo o aludido lançamento 

e torno sem efeito as certidões subsequentes pertinentes à citada 

decisão.

Com a retificação do lançamento refuto prejudicada a manifestação de fl. 

286.

 Segue o lançamento da decisão de fls. 284-285, com a nova publicação, 

aguarde-se o prazo recursal.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 4894-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARREDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de quebra dos dados fiscais do executado, via sistema 

INFOJUD, uma vez que o exequente ainda não comprovou nos autos ter 

esgotado todos os meios ordinários de localização de bens disponíveis 

dos executados, tais como, consulta em Cartórios de Registro de Imóveis; 

bens móveis da empresa; percentual faturamento pessoa jurídica, se 

ativa, etc.

Nesse sentido, é prevalente o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

QUEBRA DE SIGILO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. 

REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, 

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia 

posta.

2. Não é cabível a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para 

que a Fazenda Pública obtenha informações acerca da existência de bens 

do devedor inadimplente, excepcionado-se tal entendimento somente nas 

hipóteses de estarem esgotadas todas as tentativas de obtenção dos 

dados pela via extrajudicial. Precedentes: AGRESP 627.669/RS, 1ª Turma, 

Min. Rel. José Delgado, DJ de 27.09.2004 ERESP 256.156/MG, 2ª Turma, 

Min. Rel. Franciulli Netto, DJ de 30.06.2004.

3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso 

especial, a teor do que prescreve a Súmula 7 desta Corte.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. 

(STJ, REsp 2005/0215034-4, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, publicado no DJ do dia 06/03/2006, 

p. 259). destaquei

Junte-se a resposta do bloqueio solicitado de fl. 218 e, após, cumpra-se 

conforme determinado na decisão de fls. 217/217verso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905806 Nr: 34107-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.

Retifique a certidão de fl. 88 a fim de constar se o requerido efetuou o 

pagamento do débito ou apresentou embargos e, após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 271180 Nr: 2933-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10.744/MT, RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 Vistos.

Proceda ao lançamento do respectivo código de suspensão no sistema 

Apolo, para que seja procedida a necessária habilitação do espólio do 

devedor/executado, através dos herdeiros informados à fl. 107.

Citem-se os herdeiros, no endereço informado à fl. 107 para que 

manifestem interesse na habilitação do processo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 690 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique o necessário e, 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381888 Nr: 17627-96.2009.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 64.134,29 (demonstrativo de 

calculo – fl. 162).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 392429 Nr: 27763-55.2009.811.0041

 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: CDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPEE-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PAULO CORREA - 

OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, observando o 

determinado no art. 368 da CNGC.

 Vincule a estes autos os valores consignados em juízo e promova o 

levantamento nos termos da sentença exequenda, expedindo alvará.

 Decorridos trinta (30) dias, sem manifestação de interesse no 

prosseguimento da fase de cumprimento de sentença certifique-se e 

arquivem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 20790-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FARONI DE QUEIROZ - 

OAB:351-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (793-794), tempestivos, como 

se verifica da certidão de fl. 795.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Prepare-se o processo para a audiência designada (fl.791v.)

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 359234 Nr: 29404-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO do feito consoante pedido do Credor (fl. 231), ante a 

inexistência de bens penhoráveis, nos termos dos art. 921, III, do CPC.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal.

 Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente para praticar 

as diligências necessárias, dentro do prazo de trinta (30) dias, voltem os 

autos para extinção por abandono do processo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95045 Nr: 4218-05.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de quebra dos dados fiscais do executado, via sistema 

INFOJUD, uma vez que o exequente ainda não comprovou nos autos ter 

esgotado todos os meios ordinários de localização de bens disponíveis 

dos executados, tais como, consulta em Cartórios de Registro de Imóveis; 

bens móveis da empresa; percentual faturamento pessoa jurídica, se 
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ativa, etc.

Nesse sentido, é prevalente o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

QUEBRA DE SIGILO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. 

REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, 

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia 

posta.

2. Não é cabível a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para 

que a Fazenda Pública obtenha informações acerca da existência de bens 

do devedor inadimplente, excepcionado-se tal entendimento somente nas 

hipóteses de estarem esgotadas todas as tentativas de obtenção dos 

dados pela via extrajudicial. Precedentes: AGRESP 627.669/RS, 1ª Turma, 

Min. Rel. José Delgado, DJ de 27.09.2004 ERESP 256.156/MG, 2ª Turma, 

Min. Rel. Franciulli Netto, DJ de 30.06.2004.

3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso 

especial, a teor do que prescreve a Súmula 7 desta Corte.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. 

(STJ, REsp 2005/0215034-4, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, publicado no DJ do dia 06/03/2006, 

p. 259). destaquei

Junte-se a resposta do bloqueio solicitado de fl. 196 e, após, cumpra-se 

conforme determinado na decisão de fl. 195.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 358481 Nr: 28855-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.N. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, CAIO 

HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY, JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção por desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 75530 Nr: 5289-08.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDINEI GALINA, MARIA EULÍPIA SOARES 

GALINA, MANOEL LOGRADO DE SOUZA, LAURO COLETA SANTIAGO, 

LUCIANA LOPES CASTANHA COLETA SANTIAGO, ZENAIDE MARIA 

FERRAZ LOGRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Vistos.

Ante a ausência de insurgência com relação a avaliação do imóvel 

acostada à fl. 161verso, ENCAMINHEM-SE os documentos necessários 

para alienação judicial do imóvel penhorado neste feito à Central de Praça 

e Leilão, para as providências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 5190 Nr: 3452-49.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, 

ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA DE AGUAR, ESPOLIO DE JOSÉ ALBERTO 

VIEIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos.

Ante a comprovação do falecimento do executado José Alberto Vieira de 

Aguiar (fl. 391), indefiro, por hora, o pedido de penhora em dinheiro e, nos 

termos do § 1º do art. 313 e 689 do CPC, determino a suspensão do 

processo, devendo ser lançado o respectivo código no sistema Apolo, 

para que seja procedida a necessária habilitação do espólio do 

devedor/executado, através da inventariante informada pelo exequente à 

fl. 393/394verso.

Cite-se a inventariante, no endereço informado à fl. 394verso para que 

manifeste interesse na habilitação do espólio no polo passivo do processo 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique o necessário e, 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 738748 Nr: 35339-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RAIMUNDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a citação por edital do réu pleiteada à fl. 137, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do caput, inciso II e § 3º do art. 256 do CPC.

 2. Conste no edital de citação que decorrido o prazo assinalado para 

ciência do referido e do prazo de defesa, será nomeado curador especial 

aos devedores executados, nos termos do inciso V do art. 257 do CPC.

3. Ante a inexistência de regulamentação acerca da publicação do edital 

na rede mundial de computadores e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, DETERMINO, que o edital de citação seja publicado, 

também, em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764320 Nr: 16960-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:

 Vistos.

Sobre a certidão de fl. 166, manifeste o requerido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 785615 Nr: 39484-96.2012.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A

 Vistos.

Inicialmente consigno que a petição de fls. 425/426, protocolada em 

04/09/2018 foi protocolada anteriormente a de fl. 424, todavia, por um 

lapso foi juntada posteriormente.

Ante a concordância com o valor depositado pela Instituição Financeira 

como pagamento voluntário dos honorários sucumbências, expeça-se 

alvará em favor do patrono Dr. Carlos Frederick da S. Inez de Almeida, 

com seus acréscimos, mediante transferência na conta informada à fl. 

424verso.

Após, intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito.

Não havendo manifestação, certifique e arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798870 Nr: 5287-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 Vistos.

Ante a desídia da autora ao atendimento da decisão de fl. 162, arquive-se 

os presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 997547 Nr: 22432-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VENTURA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 Vistos.

Intime-se o requerido para esclarecer sobre o pedido de fls. 126/127, em 

05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo em caso de 

desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071527 Nr: 56053-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO HONDA S/A ajuizou a presente Busca e Apreensão em face de 

ELZA PEREIRA MARQUES, tendo como objeto o contrato de financiamento 

com garantia fiduciária nº. 1304366.

Intimado o autor para manifestar-se acerca da diligência negativa de 

localização do bem e do requerido, via DJE (fl. 59) e, por carta (fl. 61/62), 

sendo nesta última hipótese sob advertência de extinção da ação em caso 

de inércia, não se manifestou, conforme certidão de fl. 64.

Assim, configurada a desídia da parte Autora em dar o devido 

prosseguimento ao feito, não resta outro caminho senão a extinção do 

presente processo, sem apreciação do mérito, nos termos do § 1º e inciso 

III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado pelo 

réu.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1037836 Nr: 40502-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ JURANDIR DE LIMA, JOSÉ JURANDIR 

DE LIMA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Noticiada a não composição acerca do litígio pelas partes, passo ao seu 

prosseguimento.

Por força de Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia 

Hipotecária e Cessão de Créditos o autor da herança José Jurandir de 

Lima ajuizou a presente Ação de Consignação pleiteando pelo depósito em 

juízo das parcelas anuais do referido contrato.

Deferida a consignação, foi realizado o depósito da parcela anual de 2015, 

o que foi realizado (fl. 34).

Em defesa, o requerido pleiteou pela realização do cálculo do débito por 

contador judicial para quitação do contrato em questão (fls. 36/41), o que 

não opôs o autor (fl. 46/50).

Pois bem.

Ante a existência de consignação apenas da parcela de 2015, nos termos 

do art. 541 do CPC, intime-se o autor para em 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos comprovantes das consignações das parcelas que se venceram no 

curso da ação, quais sejam, 2016 a 2018, sob pena de serem 

consideradas vencidas em caso de desídia.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos do débito nos 

termos do contrato acostado na inicial e em observância as consignações 

realizadas pelo autor.

Juntado nos autos, dê ciência as partes e, conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790869 Nr: 44927-28.2012.811.0041

 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: FRANCISCO ENRIQUE NETO, ELINÁ SALGADO DE 

MENDONÇA ENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNADES - 

OAB:18.786 MT, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entenderem de direito, sob 

pena de arquivamento em caso de desídia.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 818549 Nr: 24888-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMENTO MIX COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO 

LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco), com ressalva expressa de que sua desídia ensejará 

na extinção do processo, nos termos do inciso III e § 1º do art. 485 do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 2437-50.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7440/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, vinicius 

bignardi - OAB:9254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 Vistos.

Requer a exequente (fls. 164/166), a apreensão do passaporte, a 

suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito da 

executada LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA, CPF: 719.296.651-72.

 Com relação a suspensão da CNH, defiro o pedido formulado pelo 

exequente e suspendo a Carteira Nacional de Habilitação da executada 

acima indicada. (Precedentes STJ, RHC n.º 97876, julgado em 05/06/2018).

Com relação ao cancelamento de todos os cartões de crédito da 

executada Leila, tenho que excessivamente oneroso e desproporcional o 

que afronta a princípios constitucionais, além de não garantir a satisfação 

do débito.

Consigno, por fim, que embora o art. 789 do CPC seja expresso de que o 

patrimônio do devedor, presente ou futuro, é que responde pelo 

cumprimento da obrigação, essa responsabilidade é estritamente 

patrimonial, obviamente inexistindo intenção do legislador de retroceder ao 

direito obrigacional romano clássico.

 Com essas considerações, indefiro o pedido de bloqueio judicial de cartão 

de crédito e débito do executado.

1. Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, comunicando-lhe da 

suspensão judicial da habilitação de NEWTON PEDRO DE MORAES 

SANTIAGO, CPF: 182.026.241-34 e SIRLEI CARDOSO SANTIAGO, CPF: 

436.954.429-72, até ulterior determinação deste juízo.

2. Ante a inércia da executada em justificar ou atender o ato judicial de fl. 

167, fixo multa em 10% do valor atualizado do débito em execução, nos 

termos do caput e parágrafo único do art. 774 do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1337734 Nr: 17327-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CONCEIÇÃO CRUZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER LUIZ PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:8318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT

 Vistos.

Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que 

não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória e a 

execução não se encontra garantida pela penhora, conforme disposto no 

§ 1º do art. 919 do CPC.

Intime-se o embargado/exequente da execução, por seu advogado, para, 

querendo, apre¬sentar impugnação, no prazo de 15 dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 864232 Nr: 4997-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES, MÁRCIA REGINA MADEIROS, MARCELO BOTELHO 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:MT4715

 Vistos.

 Reitera a autora pedido indeferido, conforme decisão de fl. 289.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, por desídia.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 734318 Nr: 30608-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. FRANCO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA REZENDE BEJARANO - 

OAB:22.309/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo exequente Ussiel 

Tavares da Silva Filho se insurgindo contra a sentença homologatória de 

fl. 223, aduzindo obscuridade ao atingir os direitos financeiros por ele 

pleiteados.

RECEBO os presentes embargos declaratórios (fls. 226/228), ante a 

presença dos pressupostos de admissibilidade, todavia, NEGO-LHE 

PROVIMENTO, por não vislumbrar omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material no decisum embargado.

 A obscuridade que enseja a interposição de embargos de declaração é a 

decorrente da falta de clareza e dificuldade de entendimento do 

julgamento, o que não é o caso em questão.

Se amolda ao referido caso, o error in iudicando, uma vez que se 

homologou o acordo noticiado pela requerida da fase de cognição (fl. 

220), quando os presentes autos se encontra na fase de cumprimento de 

sentença já acobertada pela coisa julgada, razão pela qual declaro nula a 

sentença homologatória de fl. 223 e dou prosseguimento ao cumprimento 

de sentença dos honorários sucumbenciais.

Prejudicado o pedido de fl. 230, ante a nulidade da sentença 

homologatória, pelos fundamentos acima expostos.

Certifique se a executada impugnou a penhora no prazo indicado no último 

parágrafo da decisão de fl. 215.

Caso negativo, expeça-se alvará do valor penhorado em favor do 

exequente, mediante transferência na conta informada à fl. 228.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15222 Nr: 237-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BRUNO PACHECO 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PERINI, CLAUDIO LUIZ ONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3.613

 Vistos.

Inicialmente, consigno que à fl. 361 foi juntado nos autos cópia de certidão 

de óbito de Celso Perini, o que, até prova em contrário, comprova o evento 

morte.

À fl. 364 foi determinada a regularização do polo passivo da execução, 

tendo o exequente manifestado pela intimação por edital de eventuais 

herdeiros para habilitação, o que não foi acolhido, ante a ausência de 

tentativa de localização dos referidos pelo exequente (fl. 371).

A execução prosseguiu, sem, contudo, realizar a devida habilitação dos 

sucessores do executado Celso Perini.

Assim, nos termos do art. 313, caput, inciso I e § 2º e 689, todos do CPC, 

determino a suspensão da execução com relação ao referido executado 

para habilitação dos herdeiros ou do espólio e regularização do polo 

passivo da referida.

Proceda a anotação da suspensão com relação ao referido executado.

Intime-se o exequente para em 30 (trinta) dias proceder com a citação dos 

herdeiros e/ou espólio do referido devedor, sob pena de extinção da 

execução com relação ao referido, por desídia.

 - Do executado Claudio Luiz Onzi

Ante a comprovação pelo executado Claudio Luiz Onzi da declaração de 

sua insolvência pelo Juízo de Caxias do Sul/RS, conforme cópia da 

decisão colacionada às fls. 381/383, nos termos do art. 1052 do CPC/2015 

e art. 751 do CPC/1973, procedo a liberação do valor penhorado ao 

referido executado, ante a perda e eficácia da penhora para o juízo 

universal da insolvência.

 Assim, intime-se o exequente para em 05 (cinco) dias requerer o que 

entender direito com relação ao referido executado, sob pena de extinção, 

em caso de desídia.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique e intime-se, 

pessoalmente, no mesmo sentido.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15280 Nr: 1531-89.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA, LARAH BEATRÍSSIA 

QUEIROZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ 

DE SOUZA - OAB:7979, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos.

Razão assiste ao executado/sucessor quanto a necessidade de sua 

intimação pessoal acerca da sucessão processual ocorrida em sede de 

cumprimento de sentença, uma vez que a sucessão extingue a sociedade 

incorporada (art. 227 e § 3º da Lei 6.404/76), o que torna necessário a 

regularização processual pela incorporadora, o que não ocorreu no 

presente caso.

Assim, intime-se o executado, através de um dos seus patronos indicados 

às fls. 287/302 para que efetue o pagamento do débito indicado às fls. 

265, 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).

1. 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 pelo Executado.

Sobrestado o pedido de levantamento dos valores penhorados, ante a 

necessidade da regularidade acima mencionada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794824 Nr: 1147-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTUR GUIMARÃES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE PIRES MACIEL - 

OAB:48300

 Vistos.

BANCO VOLKSWAGEN S/A e JOSE ARTUR GUIMARAES MAIA noticiam 

às fls. 127/128 terem acordado extrajudicialmente acerca do débito em 

questão.

Nos termos do art. 840 do CC: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

Assim, ante a anunciada transação entre os Litigantes (fls. 127/128), 

circunstância que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, 

HOMOLOGO por sentença a transação firmada e, por consequência nos 

termos do art. 924 III do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

EXECUTIVO.

 Expeça-se alvará dos ativos financeiros bloqueados nos presentes autos 

em favor do requerido, conforme item 13 do acordo (fls. 127/128).

Havendo restrição judicial via sistema RENAJUD, proceda as devidas 

baixas.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Ante a desistência do prazo recursal pelas partes (item 11 acordo), após 

as providências necessárias, arquive-se.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465956 Nr: 33343-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO NASCIMENTO ME, PATRICIA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Prejudicado o pleito do exequente de restrição de circulação de veículos 

em nome do devedor executado, posto que em consulta para tal finalidade 

realizada em maio de 2015, não foram encontrados veículos em nome do 

referido, conforme extrato de fls. 68/69.

No que diz respeito a penhora de dinheiro em contas ou aplicações em 

nome do executado do valor do débito apresentado em demonstrativo, 

ante a impugnação do referido pelo curador nomeado (fls. 93/97), 

intime-se o exequente para manifestar em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 443060 Nr: 18866-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Torno sem efeito a certidão e o edital de fls. 164 e 165, posto que a 

executada Janair Soares da Silva, já foi citada (fls. 132/135) e, inclusive 

está representada por curador especial.

Além do mais, não verifico nos autos decisão determinando a renovação 

do ato.

1. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos indicados 
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pelo exequente às fls. 161/162, encontrados em na consulta de bens pelo 

sistema RENAJUD (fl. 156/160), cuja cópia deverá instruir o mandado.

2. Formalizada a penhora, o oficial de justiça deverá intimar a executada 

da referida, nos termos do art. 841 do CPC e nomeá-la como depositária 

dos bens.

3. Conste, ainda, no mandado, que caso o oficial de justiça não localize os 

veículos para a efetivação da penhora, deverá proceder com a penhora e 

avaliação dos móveis que guarnecem a residência da executada, nos 

termos do § 1º do art. 836 do CPC, atentando-se para os abrangidos pela 

impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 e no inciso II do art. 833 do 

CPC.

4. São passíveis de penhora: veículos de transporte; obras de arte; 

adornos suntuosos; bens móveis em duplicidade.

5. Em sendo encontrado bens penhoráveis, elaborada a lista e constatado 

o estado de conservação, o oficial deverá nomear o executado como 

depositário provisório até ulterior determinação judicial e intimá-lo da 

penhora, nos termos do § 2º do art. 836 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348639 Nr: 18764-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVANO DE SOUZA, ESPOLIO DE 

JOSE ANTONIO CORRAL EREDIA FILHO, MAURO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

1. Defiro a citação por edital dos executados de fl. 120, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do caput, inciso II e § 3º do art. 256 do CPC.

 2. Conste no edital de citação que decorrido o prazo assinalado para 

ciência do referido e do prazo de defesa, será nomeado curador especial 

aos devedores executados, nos termos do inciso V do art. 257 do CPC.

3. Ante a inexistência de regulamentação acerca da publicação do edital 

na rede mundial de computadores e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, DETERMINO, que o edital de citação seja publicado, 

também, em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 390459 Nr: 26139-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAHNEY RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO FINASA S/A ajuizou a presente Ação de Reintegração de Posse 

em face de RAHNEY RICARDO DOS SANTOS, tendo como objeto o 

contrato de arrendamento mercantil nº. 3697072168.

Intimado o autor para dar prosseguimento ao feito, via DJE (fl. 129) e, por 

carta (fl. 135/136), sendo nesta última hipótese sob advertência de 

extinção da ação em caso de inércia, não se manifestou, conforme 

certidão de fl. 138.

Assim, configurada a desídia da parte Autora em dar o devido 

prosseguimento ao feito, não resta outro caminho senão a extinção do 

presente processo, sem apreciação do mérito, nos termos do § 1º e inciso 

III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da ausência de litígio.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 957332 Nr: 3729-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco), manifestar o que 

entender de direito, sob pena de extinção por desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 799319 Nr: 5738-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL - 

BANESPREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR CASSEMIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO REBOUÇAS DE 

BIASI - OAB:OAB/PR 22.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A não substituição de petição fac-símile em 05 (cinco) dias da recepção 

do material desatende as normas dispostas na Lei 9.800 de 26/05/1999.

Assim, intime-se o exequente para em 05 (cinco) dias, cumprir com o 

determinado na referida norma, sob pena de desentranhamento da petição 

e aplicação de multa por litigância de má-fé.

No mesmo prazo, o exequente deverá juntar o demonstrativo do débito 

atualizado, posto que o último apresentado data de 2015 (fl. 54/56), 

portanto, já defasado.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183652 Nr: 30739-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIELA PAES 

LEMES PAIVA, para devolução dos autos nº 30739-11.2004.811.0041, 

Protocolo 183652, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030835-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032765-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030854-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAECIA BEZERRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029800-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA TAQUES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031951-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARTINS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015560-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012907-88.2017.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012907-88.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar contra 

Lucas Marques de Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

060.455.521-05, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula de 

crédito bancário n. 4386701665, em 19/01/2016, no valor de R$ 12.181,85 

para pagamento em 48 parcelas de R$ 469,67, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL 

GER.4, Cor PRETA, Ano de Fabricação 2006, Placa KAO 7266. No entanto, 

o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a 

partir de 22/11/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 2.620,70 (dois mil, seiscentos e vinte reais e setenta 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também o instrumento de 

protesto pelo qual foi o requerido constituído em mora. Em decisão 

proferida junto ao ID 7305291 foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 8033469 e o requerido 

devidamente citado, certidão de ID 8033481. Embora devidamente citado, o 

requerido permaneceu silente, consoante certidão de ID 14451628. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Lucas Marques de Oliveira, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de 

devidamente citado para os termos da presente ação, o requerido deixou 

transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim 

declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua 

inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID 6697496) e o 

instrumento de protesto de ID 6697510, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 
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favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de agosto de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039715-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLLINE FERRAZ DE ARAUJO PICOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039715-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CAROLLINE FERRAZ DE ARAUJO PICOLI Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A 

(ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos autos aferi que o Valor da 

Perícia devidamente homologado judicialmente no ID 14240811 está 

consubstanciado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) entretanto consta o 

pagamento das partes: BANCO SOFISA S A ID 16079341 e BANCO 

FINANCEIRA S/A no ID 16001305, entretanto a Parte requerida : BANCO 

CRUZEIRO DO SUL quedou-se inerte em adimplir sua cota parte, desta 

feita ante o ora relatado impulsiono os autos para expedição de matéria 

para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039881-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

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:

COMERCIAL TARUMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039881-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

COMERCIAL TARUMA LTDA - EPP Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039892-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MARIANO ALVES FILHO (EXECUTADO)

NEREU NATT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039892-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: NEREU NATT, NELSON MARIANO ALVES FILHO Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039896-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

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:

NELSON MARIANO ALVES FILHO (EXECUTADO)

NEREU NATT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039896-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: NEREU NATT, NELSON MARIANO ALVES FILHO Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039918-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

VILSON PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039918-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: V. 

P. DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - ME, VILSON PEREIRA DA SILVA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040031-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDNEY DE ARRUDA MACIEL (EXECUTADO)

CIDNEY DE ARRUDA MACIEL 47404434149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040031-12.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: CIDNEY DE ARRUDA MACIEL 47404434149, CIDNEY DE 

ARRUDA MACIEL Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039868-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONI RICARDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1039868-32.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039942-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1039942-86.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040062-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040062-32.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, SUELY DOLORES MACIEL 

DE ARRUDA E S/A Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039996-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1039996-52.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Compulsando os 

autos verifico que não consta certidão de recebimento da notificação, não 

restando comprovada assim, a mora do requerido, conforme ID 16570307. 

A notificação é requisito indispensável para a para propositura da ação de 

busca e apreensão. Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. II – Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040002-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RIBEIRO SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1040002-59.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038077-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FERREIRA TELES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(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. 

1038077-62.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Consoante decisão 

proferida nos autos do Agravo de Instrumento, ID 16006742, foi deferido 

efeito suspensivo ao mesmo, assim, deve-se aguardar na Secretaria o 

j u l g a m e n t o  d o  r e f e r i d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

1010823-09.2018.8.11.0000 – PJE. Após, certifique-se e voltem 

conclusos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009295-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARICE VASCONCELOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(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. 

1009295-45.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021641-91.2018.8.11.0041

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:

INES CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021641-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS E CIA 

LTDA - ME, INES CARLOS BARBOSA, HELOISA HELENA BARBOSA DE 

FARIAS Despacho Vistos etc. Cumpra a Secretaria o determinado na 

decisão junto ao ID 16274965, com urgência. AT/Cuiabá, 21 de novembro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009158-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009158-29.2018.8.11.0041. Vistos e etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034389-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DE PINHO HERANI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034389-92.2017.8.11.0041. Vistos e etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1033500-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO DA COSTA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033500-07.2018.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de embargos 

de terceiro ajuizado por Carmindo da Costa Filho, em face de Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO. 

Determinou o Juízo o apensamento destes autos aos autos da Ação de 
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Execução de n. 1038077-62.2017.8.11.0041, decisão de Id. 15777201. 

Tendo em vista que inexiste nos autos comprovação acerca do 

recolhimento das custas e taxas judiciais, bem ainda, pedido para 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, intime-se o 

embargante para esclarecer, emendando a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, procedendo ao competente recolhimento das custas necessárias ou 

postulando pela gratuidade da justiça, e em sendo o caso, comprovando 

sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037753-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037753-72.2017.8.11.0041. Vistos e etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088823 Nr: 5610-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783686 Nr: 37428-90.2012.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FLAIDA BEATRIZ 

NUNES DE CARVALHO - OAB:96864/MG, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte requerida Banco do 

Brasil S/a e a parte autora Luiz Carlos da Silva manifestarem-se nos autos 

quanto ao prosseguimento do feito m fase de cumprimento de sentença, 

entretanto em face aos valores depositados de fl. 390 mpulsiono os autos 

para expedição de matéria 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 ante o findar da prestação 

jurisdicional..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991290 Nr: 19132-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELCIR CABRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, GIULIANNE CREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT 17257, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY 

BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida 

``endereço insuficiente´.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 154282 Nr: 8028-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE X DA COSTA JÓIAS, ELAINE XAVIER 

DA COSTA, ALBINO BARROS DE FREITAS NETO

 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: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para manifestar-se nos autos , 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao Ofício nº 999/2018 do Jupizo 

deprecado, no qual informa que a deprecata encontra-se aguardando o 

pagamento das diligências complementares do Sr Oficial de Justiça parqa 

proceder a devolução da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1007441 Nr: 26509-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DE S. B. DA SILVA ME, FABIO DE SOUZA 

BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 805850 Nr: 12321-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CHRISTINE WOBETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882987 Nr: 18533-13.2014.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que 

este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

Assim, intime-se o requerente para se manifestar e dar andamento ao 

feito, providenciando a busca e apreensão do bem e citação do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345117 Nr: 15630-15.2008.811.0041

 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: BANCO DAIMLERCHRYSLER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LORIANO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO LUIZ VITORINO 

BARCELOS - OAB:30.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464746 Nr: 32573-39.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JOELSON PINHEIRO LISBOA - OAB:7695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - 

OAB:31722/PR

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 68 

dos autos do Recurso Especial apenso n. 106349/2014.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Indefiro o pedido de homologação de cálculo de fls. 222/232, por não 

ser a via adequada a tal pleito, devendo pleitear em ação própria. 

Ademais, o objetivo da ação aqui proposta (Revisional de Contrato) foi 

atingido, não havendo o que ser pleiteado além do apreciado e julgado na 

presente demanda.

III – Assim, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1027045 Nr: 35370-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Vistos etc.

I – Em que pese a discordância do requerido às fls. 122/130, homologo, 

para que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários do perito 

vinda às fls. 117/120 de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo “quantum” 

reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido, bem como diante do contrato original trazido pelo Banco 

requerido às fls. 134.

Diante da concordância do Sr. Perito quanto ao recebimento de seus 

honorários com a emissão de carta de crédito, defiro tal pleito. Após a 

realização da perícia e entrega do laudo pericial, expeça-se a referida 

carta de crédito ao Sr. Perito.

II – Desde já, designo o dia 10/12/2018, às 14:00 horas para o início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1055523 Nr: 48978-77.2015.811.0041

 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: JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação do Sr. Perito às fls. 224/225, intime-se o requerido 

para que apresente, em 10 (dez) dias, os documentos ali solicitados pelo 

expert, por ser de extrema importância para finalização da perícia, sob 

pena de busca e apreensão de tais documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 867052 Nr: 7219-70.2014.811.0041

 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: DENIN UESLEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMÉLIA RIBEIRO PERON - 

OAB:11764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 (...) Diante do exposto, RECEBO os embargos declaratórios opostos e 

revogo a decisão de fls. 201, por ter sido proferida equivocadamente. II – 

Observo que a presente demanda decorre de relação subjacente não 

adstrita à relação tipicamente bancária.Entrementes, com o provimento n. 

004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo 

processual que ocupem.Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 

1º, do supracitado provimento, senão vejamos:(...)Nesse diapasão, tenho 

que, em se tratando esta ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos 

e ressarcimento de danos materiais e morais com pedido liminar proposta 

por Denin Ueslei de Souza em face de Banco Bradesco S/A, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe.Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:(...)Isso posto, reconheço e declaro a 

incompetência deste Juízo para continuar processando esta demanda, em 

relação ao polo passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos 

remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição 

do mesmo ao Juízo Cível competente.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 899696 Nr: 29592-95.2014.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1083467 Nr: 3195-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTSON JEAN RODRIGUES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 67/75 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 66, pleiteando o acolhimento destes embargos, 

posto que as partes formalizaram acordo para pagamento parcelado, 

entretanto foi homologada a transação e extinto o processo, pleiteando ao 

final seja acolhido o pedido de suspensão da ação e prosseguimento da 

mesma por descumprimento deste.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pela embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

É de se ressaltar que no acordo de fls. 58/65, pleiteou a homologação do 

acordo, o que somente é possível através de sentença, como requereu 

especificamente às fls. 64.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405671 Nr: 37557-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL G M DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 226150 Nr: 33417-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS KARINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos e etc...

01- HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partees e 

inserido nestes autos às fls. 560/561, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

02- Expeçam-se os alvarás na forma indicada no referido acordo.

03- Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

04- PRIC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405651 Nr: 37560-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUILSON BENTO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ARRUDA GREFE - 

OAB:11629/MT, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - OAB:4.076/MT, 

WENDELL DUTRA VITAL - OAB:22269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Juilson Bento Maia propôs Ação Consignatória c/c Revisional de Cláusulas 

Contratuais e Pedido de Liminar em face de Banco Itaú S/A / BFB Leasing 

S/A, no entanto requereu desistência do feito às fls. 74/78, por ter 

encerrado o contrato extrajudicialmente.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente, 

pagamento que ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que 

lhe foram concedidos em decisão de fls. 42/45, nos termos do artigo 12 da 

Lei n. 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405632 Nr: 37439-27.2009.811.0041

 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: JULIETA LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o requerido do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776448 Nr: 29766-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Deixo de apreciar os embargos de declaração vindos às fls. 331/332, 

tendo em vista a perda do seu objeto. Com efeito, verifico que o requerido 

cumpriu o item II da decisão de fls. 328, efetuando o recolhimento dos 

honorários do perito, consoante extrato da Conta Única anexo.

 Diante disso, proceda a Secretaria ao cumprimento do item III da decisão 

de fls. 328, remetendo os autos ao perito José Eduardo de Oliveira Netto, 

para inicio dos trabalhos periciais, IMEDIATAMENTE, tendo em vista o lapso 

temporal.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 447518 Nr: 21401-03.2010.811.0041

 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: ROBSON MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT, JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - OAB:12052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Expeça-se competente alvará para levantamento da quantia 

depositada, e suas devidas correções, ao patrono do requerente, por se 

tratar de depósito de honorários advocatícios, com os dados informados 

às fls. 194.

II – Cumprido o item anterior, certifique-se, e com a certidão de trânsito em 

julgado da sentença de fls. 188, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1063704 Nr: 52626-65.2015.811.0041

 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: HÉLIO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 6555-59.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO JOSE DE SOUZA FILHO, ANA SUELI 

DALBEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Ação de Execução Hipotecária.

II – Remetam-se os autos ao perito contábil, para ciência acerca da 

discordância dos executados às fls. 319/320, bem como para proceder à 

retificação no cálculo, se for o caso.

III – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos, 

inclusive para análise da manifestação do exequente de fls. 318.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782859 Nr: 36531-62.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA, AMADEU BERTOLUSSO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, VANUZA 

MARCON MATHEUS SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT, JUNIO CESAR DE 

NORONHA - OAB:15.391, JUNIO CESAR NORONHA - OAB:15.391, 

LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12.549/MT, ROSÂNGELA 

FERREIRA - OAB:OAB/SC 4062

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 312, para tanto, intime-se a parte requerida por 

seu patrono via imprensa, para indicar o paradeiro dos demais 03 (três) 

bens de fls. 07 que ainda não foram apreendidos, posto que não purgaram 

a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de autorização ao 

requerente de venda extrajudicial dos 03 (três) bens já apreendidos às fls. 

234/235.

II – Tenho como sem efeito a manifestação do Douto Advogado de fls. 

305/306, visto que o Advogado Jair Demétrio, já havendo transferido seus 

poderes à outra advogada conforme documentos de fls. 203/204 

(protocolo 25/02/2014), não mais os possuía para repassar a outro 

patrono às fls. 305/306 (protocolo 20/07/2017).

Assim, pelo constante às fls. 203/204 e 305/306, DETERMINO o 

encaminhamento de cópia destas e deste despacho à OAB/MT, para as 

medidas administrativas cabíveis, ante o comportamento do Advogado Dr. 

Jair Demétrio – OAB/MT 15.904, mais uma vez nesta demanda, também 

diante do contido em decisão de fls. 266.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788084 Nr: 42019-95.2012.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778041 Nr: 31431-29.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LIMA CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MAURO GALERA MARI - OAB:3056/MT, MAXIMILLIAN TONELLO - 

OAB:17979 OAB/MT, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 109089 Nr: 922-33.2003.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NEY GROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794559 Nr: 874-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 156 e determino o desentranhamento do mandado 

de fls. 36 para a devida busca e apreensão do bem e citação do 

requerido, no endereço indicado às fls. 156/157.

Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil, 

faça-se constar no mandado.

Indefiro por ora o pedido de arrombamento, posto que a certidão anterior 

de fls. 149 indicou que não foram localizados o bem e o requerido.

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

Intime-se o requerente para o devido recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias 

online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 241364 Nr: 9900-91.2006.811.0041

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERSINO SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:OAB/MT 16.691/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

(fls. 125/127), deve o requerente instruir o pedido trazendo o cálculo 

atualizado da dívida, adequando-o aos requisitos gerais e específicos, 

previstos nos arts. 319, 778 e 784, inc. III, do Código de Processo Civil.

Assim, emende o requerente a inicial de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1075345 Nr: 57667-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR, DANIELA PEREIRA DE 

NOVAES, MARILZA ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MARIA ALVES 

PIRES - OAB:8754

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 236/237, por ora, tendo em vista que o 

exequente não esgotou todos os meios para localização dos executados.

Ademais, constam às fls. 228/235 novos endereços dos executados.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, providenciando a citação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da ação e 

arquivamento do feito.

II – Intimem-se os interessados, exequentes Bastos, Claro & Duailibi 

Advogados Associados, para a indicação para o devido levantamento dos 

honorários advocatícios que lhe foram depositados às fls. 145/152, em 

julho/2017.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1058018 Nr: 50057-91.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o silêncio da Sra. Perita nomeada, conforme certidão de 

fls. 184, nomeio em substituição o Sr. Perito: Thyago Jorge Machado, 

brasileiro, perito oficial criminal, especialista em grafotécnica, o qual 

deverá ser intimado da presente nomeação, no endereço Rua General 

Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 

78043-360.

Intime-se esse da presente nomeação e para apresentar a proposta de 

honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se as partes, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036964 Nr: 40061-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos etc.

I – Diante do extrato do processo junto ao SisconDJ informando que não 

há conta para o processo, revogo a antecipação de tutela concedida às 

fls. 24/25 no tocante à autorização para consignação em juízo das 

parcelas do contrato e a consequente exclusão de seu nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

II – Intime-se o Banco requerido para que traga aos autos notícias acerca 

do Agravo de Instrumento de n. 72221/2016, trazido às fls. 81/106, diante 

da impossibilidade de localização do mesmo junto ao site do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1349735 Nr: 19628-39.2018.811.0041

 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: ELIAS FARAH & CIA LTDA, BADI FARAH, TARICK 

AMARAL FARAH, MIKHAEL AMARAL FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFTI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc (...) Razão pela qual, tenho como razoável deferir o pedido de 

tutela provisória de urgência, vez que se trata de medida necessária e 

adequada para asseguração do direito.Bem ainda, entendo não haver 

risco de irreversibilidade da medida, porquanto merece deferimento o 

pedido de tutela de urgência. Por todo exposto e diante das 

particularidades do caso, defiro, o pedido de tutela provisória de urgência 

postulado pelos requerentes e determino a suspensão do efeito da 

adjudicação realizada nos autos da execução apensa, bem como, 

suspendo a imissão na posse do adjudicante Lufti Mikhael Farah Neto, na 

posse do bem adjudicado.Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes.Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1345868 Nr: 18930-33.2018.811.0041

 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: ALIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1343579 Nr: 18542-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI CENTRO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o embargante para regularizar o polo passivo da demanda, 

devendo indicar os dados corretos do embargado (exequente na ação de 

Execução apensa, Banco Bradesco S/A), pelo que consta dos 

documentos trazidos aos autos da Execução de código 719922, pois o 

constante desta demanda, Sicredi Centro Norte MT, não possui relação 

contratual com o embargante nesta demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1089123 Nr: 5776-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 40/43 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 39, pleiteando o recebimento destes embargos, 

dando-lhe provimento, determinando o normal prosseguimento da presente 

ação, pois não foi intimado seu procurador antes de ser intimado 

pessoalmente para dar andamento ao feito.

 Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Regularmente intimado o patrono do requerente a dar andamento ao feito, 

como se verifica às fls. 33/34, bem como o requerente, pessoalmente, 

conforme AR (aviso de recebimento) juntado às fls. 37.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1166165 Nr: 38472-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RIEDIGER, ROVENA ZAHN BOABAID 

DE BRITO, ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação por edital da parte executada, primeiro por não 

preencher os requisitos, devendo a executada estar em lugar incerto e 

não sabido, segundo que tal requerimento deve ser direcionado ao juízo 

de origem.

Assim, determino a sua devolução ao Juízo da Comarca de Diamantino/MT.

Proceda-se às regulares baixas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93699 Nr: 7319-50.1999.811.0041

 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): JOEL LUIZ BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono da parte requerida Dr. Eduardo 

Horschutz Guimarães para regularizar sua representação processual, sob 

pena de desconsideração da referida peça e desentranhada dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 330197 Nr: 2019-92.2008.811.0041

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANE NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10.952/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls. 95. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 87993 Nr: 4851-50.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERNANDO WALTRICK BRANCO, 

ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, MÁRCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:MT - 5959

 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 as partes para manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que o Cartório do 

registro de imóveis de Tangará da Serra ``mudou-se´´, 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.: 80215 Nr: 8367-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA PINTO DE O. LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:JOÃO PAULO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a juntada da AR de fls 241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1347880 Nr: 19319-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA BERNARDO 

CLARO - OAB:17927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos, tendo em 

vista que já ocorreu o pagamento voluntário dos honorários advocatícios 

nos autos apensos (n. 57667-13.2015, código 1075345), junto ao qual 

deveria ter sido direcionada sua manifestação e requerimento de 

levantamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1342806 Nr: 18364-84.2018.811.0041

 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: JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Muhl - OAB:25518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constato que não há motivos para que a 

distribuição seja realizada por continência/dependência aos autos de n. 

48978-77.2015 (código 1055523), posto que não possuem a mesma 

causa de pedir.

Não há conexão entre os feitos, exaurindo a competência deste juízo, 

concluindo que não há razão dos presentes autos serem distribuídos para 

esta vara.

Assim, determino sejam desapensados estes autos, e que sejam estes 

remetidos ao cartório distribuidor para a livre distribuição do mesmo (por 

sorteio/aleatório) ao juízo competente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376711 Nr: 12770-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA VEÍCULOS LTDA, ELIZEU MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 591, tendo em vista que a suspensão disposta no 

art. 921, III do Código de Processo Civil, é aplicada quando o devedor não 

possui bens penhoráveis, o que não representa o caso dos autos, visto 

que sequer houve tentativa de localização de bens dos executados.

Ressalto que a suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o 

feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos 

na secretaria. Devendo o exequente buscar a satisfação de seu crédito, 

utilizando-se de todos os meios legais existentes.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, providenciando o 

determinado em decisão de fls. 590, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de 

extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 8862-88.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR GIANGARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265853 Nr: 23598-67.2006.811.0041

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 306767 Nr: 16023-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASTELL TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME, 

FLAVIO TEODORO SIQUEIRA, MESSIAS NEVES DOS SANTOS, ROBERTA 

LETICIA GALICIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, KARINA DA GUIA LEITE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído aos requeridos nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755024 Nr: 7025-41.2012.811.0041

 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): ANTONIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82695 Nr: 419-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Fabiano Ferraz, Alaércio Fortes 

Ferraz, VALDEMIR FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte exequente para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714340 Nr: 7391-17.2011.811.0041

 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: JUNINZÃO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (dez) dias quanto ao LAUDO PERICIAL encartado aos autos as fls 

810/815 sob pena de concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754942 Nr: 6941-40.2012.811.0041

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO, REGINA ALVES 

DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS, JÕAO BATISTA ALVES BARBOSA 

JUNIOR - OAB:12.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que traga aos autos informações acerca do 

Recurso junto ao TRF-1, de fls. 272/276, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 232139 Nr: 1560-61.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE HELD LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16.555-A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 215150 Nr: 24066-65.2005.811.0041

 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: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBIA DANTAS TENUTA, ANTÔNIO SÉRGIO 

TENUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, ELIANETH G DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA 

- OAB:DEFEN. PÚBLICA, ISIS MARIMON - OAB:3434/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 executada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a petição da parte exequente de fls 263, na qual discorda da 

proposta apresentada em audiência em face ao valor irrisório ao débito 

contratual apurado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746737 Nr: 43960-17.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON - AR CONDICIONADO INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ELOI JOSE CARDOSO NETO, CLAUDETE 

APARECIDA DE ABREU

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 802315 Nr: 8778-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 220 de 730



TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY FERNANDES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

as fls 416/424 foi protocolizada tempestivamente, bem como encartada as 

fls 424 o comprovante do preparo do referido recurso; deixo de certificar 

a tempestividade do recurso de fls 360/384, haja vista ao contido na 

certidão de fls 388, outrossim o recurso encartado as fls 390/415 trata-se 

de cópia idêntica ao recurso de fls fls 360/384, já contrarrazoado as fls 

425/436.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes requeridas apeladas a 

apresentarem contrarrazões ao Recurso de Apelação da parte autora de 

fls 416/424 , dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082647 Nr: 2780-45.2016.811.0041

 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: CELSO JOSÉ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:15182/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao acordo anunciado e seu efetivo pagamento ás fls 241/246, sob pena 

de concordância tácita ensejando sentença com julgamento do mérito e a 

extinção dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028912 Nr: 36270-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, RICARDO NEVES COSTA, 

FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 429045 Nr: 10412-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E CORREA DA COSTA LTDA, JOSÉ 

LUIZ CORRÊA DA COSTA, ADEMIR DOMINGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre as correspondências devolvidas. fls 

78/80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792832 Nr: 46921-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAZEN VIAGENS E TURISMO LTDA, 

GLICERINO MONTEIRO NETO, ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, ELIZÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:4654/MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte 

exequente no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados às fls. 216/217. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada/executada a apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, dentro do prazo legal; bem como para intimar o 

Adv.Dr . Sebastião da Silva Gregório para regularizar sua representação 

processual nos autos, no mesmo prazo, em face a juntada de 

substabelecimento SEM RESERVA DE PODERES acostada as fls 132, haja 

vista que o mesmo continua a manfestar nos autos, bem como não 

constar qualquer manifestação nos autos da Dra Elizangela Santana de 

Oliveira OAB/MT 4.654 em favor da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701216 Nr: 35838-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT EXPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) dias 

para providenciar a memória atualizada do débito, para prosseguimento na 

forma executiva, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098145 Nr: 9764-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) 

diaspara providenciar a memória atualizada do débito, para 

prosseguimento na forma executiva sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 850902 Nr: 53919-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 

FILHO, AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78419 Nr: 3977-36.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAHIFF WIHBY, CLAUDIO ROBERTO WIHBY

 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: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a Devolução de correspondência AR de fls 110 foi 

encaminhado em endereço divergente do informado ás fls 02, impulsiono 

os autos para reencaminhá-los ao correio a fim de intimar a parte 

requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05(cinco) horas, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 176600 Nr: 24249-70.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPUCINE PICICAROLI DE ARAÚJO & CIA 

LTDA, LUIZ CARLOS ANTUNES DA FONSECA, CAPUCINE PICICAROLI DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 o advogado da parte autora para manifestar-se no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao AUTO DE AVALIAÇÃO, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16059 Nr: 2000-33.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

quanto ao AUTO DE AVALIAÇÃO, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 809780 Nr: 16266-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA - ME, 

SUZANA MARIA FERREIRA, ADRIANO LUIZ LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 789655 Nr: 43673-20.2012.811.0041

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1089474 Nr: 5978-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID LINCOLN MENDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 712750 Nr: 5615-79.2011.811.0041

 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: JANAINA CARLA FERREIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

ao pedido de homologação de acordo da requerida, acostado as fls 

117/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769394 Nr: 22358-33.2012.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CEZAR IATCEKIW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao contido na Certidão de fls 65, no qual informa a NÃO possibilidade de 

apreensão do bem, bem como a certidão de fls 62 que informa a citação 

do requerido, entretanto a NÃO APREENSÃO do bem haja vista que o 

mesmo não o possui pois vendeu a um amigo que sumiu com o mesmo, 

sob as penas do art. 485 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 458632 Nr: 28488-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

que pese a desnecessidade da expedição de Carta Precatória conforme 

consta no art.3 §12 do do Decreto -lei 911/1969" in verbis"_ § 12. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo _ entretanto, tendo em vista a juntada da petição de fls 129 

indicando endereço em Comarca diversa de Cuiabá, e requerendo a 

expedição de Carta Precatória, impulsiono os autos para expedição de 

documentos a fim de expedir Carta Precatória de citação constando o 

endereço ali indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1098617 Nr: 9988-80.2016.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE VIANA DA SILVA TAVARES 

BEZERRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1000052 Nr: 23469-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 234501 Nr: 3748-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONOCLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLÓ - 

OAB:6.345/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10335, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791630 Nr: 45710-20.2012.811.0041

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO LIMA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a correspondência devolvida, encartada as fls 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845808 Nr: 49445-27.2013.811.0041

 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: ALVIAR ROTHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-D/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos protocolo em 

04/06/2018, requer de dilação de prazo 10 (dez)dias, cujo o lapso 
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temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita com o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840345 Nr: 44747-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 969242 Nr: 8991-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 350.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 360180 Nr: 30084-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17.300-B, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1284247 Nr: 3021-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CÂNDIDO, GENEZIO GOMES DOS 

SANTOS, NERI TEREZINHA GRANZOTTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise amiúde aos autos aferi que consta o 

pagamento para efetuar três diligências no mesmo local, verifico ainda que 

a sra oficiala realizou apenas uma diligência na qual constatou que os três 

executados se encontravam em viagem, desta feita razão assiste a parte 

exequente as fls 20, assim impulsiono os autos para encaminhar a 

deprecata para a Central de Mandados VINCULANDO seu cumprimento a 

Sra Oficiala: Simone Vieira Ormonde. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1066955 Nr: 54035-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANÇA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779148 Nr: 32587-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANSOISE AGUIAR DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156844/SP, ESIO OLIVEIRA D SOUZA FILHO - 

OAB:15.687/MT-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar sobre 

a petição de fls. 407/413 do executado informando que o Banco Cruzeiro 

do Sul teve falência decretada, que, portanto, está proibido de dispor de 

seus bens, postulando pela expedição em favor do credor de carta de 

crédito para que este possa se habilitar nos autos da falência e receber o 

valor devido, para assim, sua inclusão no quadro geral de credores, no 

prazo de 05 (cinco) dias , nos termos da Decisão de fls 464; bem como 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15(quinze) dias quanto aos cálculos de fls.467 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797742 Nr: 4123-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que a impugnação de fls. 93/98 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 927856 Nr: 48135-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANSELMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 955023 Nr: 2618-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIZIO J FERREIRA MIRANDA ME, ALOIZIO 

JOSE FERREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que não consta 

nos autos qualquer numerário penhorado a título de ARRESTO, bem como 

constar nos autos a juntada de valores para pagamento das diligências do 

Sr. Oficial de Justiça( Bairro São Carlos e Dom Aquino) entretanto 

conforme consta na certidão do Sr. Oficlal de Justiça de fls 94, os 

mesmos não se encontram nos endereços constantes na exordial, ( 

Bairros São Carlos e Dom Aquino), desta feita impulsiono os autos para 

intimar a EXEQUENTE para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito, sob pena de desinteresse no 

prosseguimento do feito nos termos do art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826713 Nr: 32626-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BORGES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831198 Nr: 36879-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MAGOSSO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 886050 Nr: 20551-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME, JOSÉ MARIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 977161 Nr: 12692-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME, FABIO RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 
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002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711820 Nr: 4892-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737115 Nr: 33588-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. FERNANDES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO - EPP, ELAINE ALEXANDRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 307044 Nr: 16212-49.2007.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINHOS COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 

- ME, LUIZ CARLOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a devolução de correspondência AR juntada as fls 163.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810834 Nr: 17329-65.2013.811.0041

 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: LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA 

ESCRITORIO LTADA -ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls 291/293 

consubstanciados na quantia de R$ 8.050,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 920716 Nr: 43880-48.2014.811.0041

 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: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796956 Nr: 3321-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA ME, 

ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CORREA 

RAMAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964780 Nr: 6845-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
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OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766873 Nr: 19664-91.2012.811.0041

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA NERES CORREA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/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 76.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1172664 Nr: 41148-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FRANCISCO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA - 

OAB:22452/O, vithor cesar moreira da silva almeida - OAB:22966-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais dos patronos da 

requerida, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte requerida do despacho de fls 75, para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: ``Intimem-se as partes, para especificar as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.´´

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 234548 Nr: 3738-80.2006.811.0041

 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 ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86.861B/RS, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 228.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 759493 Nr: 11804-39.2012.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHELLY FELIPE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748258 Nr: 45551-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791474 Nr: 45551-77.2012.811.0041

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES VELASCO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1010478 Nr: 27778-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 10837-14.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA FURIA VIANA, Mauro Antonio 

de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY FREIRE VIANNA JUNIOR 

- OAB:55794/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 381552 Nr: 16882-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A. B. ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA, 

FRANCISCO DA SILVA BORGES, CRISTIANO DE MATOS GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista o pedido de fls 129/131, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para manifestar-se quanto ao resultado da pesquisa do 

RENAJUD, acostada as fls 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 356868 Nr: 27465-97.2008.811.0041

 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 ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 73, apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803096 Nr: 9558-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 20905 fls. 76, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 73, 

onde indica o bairro Jardim Leblon para cumprimento; Impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1002958 Nr: 24684-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY RODRIGUES MOREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32.909

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 5 

(cinco) dias quanto aos cálculos de fls.158 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 958169 Nr: 4044-34.2015.811.0041

 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: EMANUEL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 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 
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intimar o advogado da parte autora para manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls 608/610 

consubstanciados na quantia de R$ 9.800,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810272 Nr: 16775-33.2013.811.0041

 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: JR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A, BANCO ITAU 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 379.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 1257532 Nr: 23499-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO CYPRIANI, IVANDIR DE SOUZA 

MANRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta Precatória a 

comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 894835 Nr: 26386-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA ANTUNES E CIA LTDA, ANGELA CRISTINA 

DOS SANTOS, ANA TERESA PEREIRA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 Certifico que a impugnação de fls. 208/226 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargante a se manifestar sobre 

a impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828270 Nr: 34125-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

OPTICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/SP 205.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a comprovação da publicação encartada aos autos 

está ILEGÍVEL impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar nos autos O 

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL LEGÍVEL constando as data 

de publicação conforme determinação legal , no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de DESCONSIDERAR a realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732771 Nr: 28975-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA ROCHA, MAURO APARECIDO 

FACHOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS 

- OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 82631 Nr: 820-84.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto a manifestação da contadoria de fls 368, sob pena 

de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 86501 Nr: 9885-64.2002.811.0041

 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): ISMERAILDES MARIA DE JESUS, DERNIVAL 

FERREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ R. ROBELO 

ROSSIGNOLO - OAB:DEFENSOR PUBL., DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 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 
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intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto a manifestação da contadoria de fls 497, sob pena 

de concorância tácita

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 365891 Nr: 4366-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DIAS MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls.282/285 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 924346 Nr: 60871-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 101, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 919729 Nr: 43284-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas se houver, nos termos do 

art. 523 e parágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851150 Nr: 54125-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10331, 

sem o comparecimento da parte autora a fim de proceder a publicação do 

Edital expedido; verifico entretanto que após a expedição do referido Edital 

na data de 31/08/2018 a parte autora encarta a a atualização do débito as 

fls 114, contudo tal feito deveria ser realizado no ato do pedido do Edital 

em nome do princípio da Cooperação estampado no art. 6 º do CPC, não 

há como olvidar as inúmeras reclamações da lentidão do poder judiciário, e 

este faz o impossível a fim a dar a celeridade aos autos, apesar do 

número exíguo de servidores e a demanda de inúmeros processos, 

dever-se-á as partes em colaboração perpetrar ações para evitar atos 

desnecessários e retrabalhos estéreis, a culpa da lentidão processual não 

é exclusiva do orgão judicante.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de documentos a fim de expedir novo 

edital constando os valores indicados na petição de fls 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 883159 Nr: 18640-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRO FORTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

RITA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, JAIME DE OLIVEIRA FARIAS, 

NADIR DE OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

as devoluções de correspondência de fls 105/108, pelo motivo: 

``DESCONHECIDO´´.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 898671 Nr: 28837-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, GESSI CARMEM ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 exequente para manifestar no prazo legal, sobre o pedido 

de extinção do feito, pleiteada pela executada na petição de fl. 73/89, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 912721 Nr: 38673-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/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 requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto ao contido na petição de fls 131 na qual a exquente requer a 

extinção dos autos, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021138 Nr: 32496-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA PESAVENTO, Luzicleide Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 
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FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MARCELA REGINA 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1066509 Nr: 53896-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEISA DA COSTA CAMPOS E CIA LTDA, 

KEISA DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91493 Nr: 2018-30.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIBB SADDI, EMILIO JOSE COSENTINO

 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: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5291/MT, MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - OAB:1755/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para manifestar-se 

quanto aos ofícios de fls 83/84, no prazo de 05 (cinco) dias, no qual 

informa a necessidade de pagamento dos emolumentos para proceder ao 

cumprimento da determinação judicial, 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.: 98283 Nr: 13343-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET ANNE MATHILDE LTDA ME, AMÉLIA 

CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS, AFRA ROSELY ZEFERINO 

DE ARAUJO

 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10352, e 

a parte autora apenas manifestou nos autos sem cumprir as 

determinações estampadas na decisão judicial de fls 193 no sexto 

parágrafo, impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente 

(via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802646 Nr: 9115-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIELE ALVES DO NASCIMENTO ME, 

MERIELE ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ELIANE CALDEIRA 

BASTOS - OAB:5003/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

06/09/2018) requer de dilação de prazo ( 5 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747817 Nr: 45082-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA SILVA & CIA LTDA - ME, AIRTON 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao AUTO DE AVALIAÇÃO, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751554 Nr: 3310-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA MATO GROSSO LTDA., 

ESPÓLIO DE EDGAR PIANA PEREIRA, CLAUDIA FIN RAMOS, EDIMO 

CARLOS PIANA, MARCIA SOFFA, DAYANA PAULA SANTOS PIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução das correspondências devolvidas fls.85/87 no qual informa 

que a parte requerida “ NÃO EXISTE O Nr.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810464 Nr: 16956-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, 

RAFAEL SANTOS TIMOTHEO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove nos autos a devida publicação do edital de citação em 

jornal local de ampla circulação, sob pena de desconsideração do feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465976 Nr: 33363-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. SILVA MÓVEIS LTDA, MARIA NOEMI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CAMPOS 

BALERONI - OAB:4849

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista o retorno dos Embargos à Execução _Código 722523 _do 

juízo "ad quem" impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no 

prazo comum de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357553 Nr: 27879-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇO VANDORE GOMES LTDA, 

JOÃO ROBERTO GOMES, NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780887 Nr: 34456-50.2012.811.0041

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO ME, 

MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 759722 Nr: 12042-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT, COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANE MONTEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 10865 fls. 130, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Jardim 

Aclimação, cabe ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado 

nos autos fls. 92, onde indica o bairro Residencial Concadoro para 

cumprimento; Impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de encartar nos autos o endereço correto e Guia de 

pagamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746895 Nr: 44121-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ RACHID JAUDY - ME, CARLOS 

JOSÉ RACHID JAUDY, WILLIAN LUCIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para informar o endereço 

corretamente para o devido cumprimendo da diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO 

ENDEREÇO da parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a 

parte autora encartar aos autos o comprovante de pagamento das 

diligências para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o 

art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737730 Nr: 34247-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVISTON ADRIANO TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 293432 Nr: 11468-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL FREITAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a comprovação da publicação encartada aos autos 

está ILEGÍVEL impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar nos autos O 

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL LEGÍVEL constando as data 

de publicação conforme determinação legal, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de DESCONSIDERAR a realização do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994626 Nr: 20876-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA LAURA NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 71.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1221805 Nr: 12085-19.2017.811.0041

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE PAULA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

parte requerida, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte requerida da decisão de fls 51 para o 

devido cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a 

seguir transcrito: ``Banco GMAC S/A propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar em face de Carlos de Paula Paz, no 

entanto, apesar de devidamente intimado o requerente para pagamento da 

diligência para expedição do mandado para busca e apreensão do bem e 

citação do requerido, com a intimação do patrono do requerente via Diário 

de Justiça, disponibilizado no DJE nº 10072, de 01/08/2017 e publicado no 

dia 02/08/2017, bem como da intimação pessoal do banco, conforme aviso 

de recebimento de fl. 49, este não manifestou interesse.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, em não sendo pagas as custas, anote-se no 

distribuidor o nome dos devedores das mesmas, arquivando-se em 

seguida, com todas as baixas devidas.´´

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106074 Nr: 12986-21.2016.811.0041

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, JOAO BARBOSA - OAB:4246 PE, JOÃOALVES 

BARBOSA FILHO - OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22.685/O, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661-0

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1120065 Nr: 18789-82.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1103506 Nr: 11940-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1148302 Nr: 30932-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 23538 fls. 52, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Jardim Gramado. 

Cabe ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 

50, onde indica o bairro Centro Politico Administrativo para cumprimento; 

Impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

encartar nos autos o endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 440711 Nr: 17366-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEC INFO COMERCIO DE COMPUTADORES 

LTDA, EDISON RODRIGUES MAGALHÃES JÚNIOR, JOÃO BOSCO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 74, apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 425038 Nr: 8651-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHOA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME 

( EMPÓRIO BODY ), LUIZ AUGUSTO SILVA CAMPOS MARTINELLI, LUIZ 

GUSTAVO SILVA CAMPOS MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039698-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALMIR DOS REIS CURY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1039698-60.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Nalmir dos 

Reis Cury ingressou com Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada 

em face de Banco BMG S/A. Afirma o requerente que firmou com o 

requerido um contrato de empréstimo consignado que já foi quitado, 

porém, ocorrem descontos em sua folha de pagamento denominado cartão 

de crédito. Alega que não recebeu cartão de crédito e que não realizou 

qualquer compra com este. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento do requerente, no tocante ao cartão de crédito, que o 

requerido apresente o contrato original, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna o requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos 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. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que o requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito do 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, o 

contrato firmado entre as partes. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 
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Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033587-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN DAIANNY DOS SANTOS VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033587-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EVELLEN DAIANNY DOS 

SANTOS VIDAL RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Proceda a Secretaria ao cumprimento 

da sentença (dispositivo, item III), proferida junto ao ID 14604244, intimando 

a parte executada, pessoalmente (via postal, com AR), para que traga os 

dados bancários corretos do autorizado ao levantamento do alvará 

judicial, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante 

determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 10 

(dez) dias. II – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 

ID 15300636. III – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% 

(dez por cento) do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC. IV – 

Assim, intime-se o executado, por carta (via postal, com AR), na forma 

indicada no inciso II, parágrafo 2º do artigo 513 do Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento. V – Oficie-se ao Detran/MT determinando a baixa do gravame 

constante no prontuário do veículo (Volkswagen/Gol 1.6 Power, Branco, 

2010/2011, Chassi nº 9BWAB05U7BT020845), descrito junto ao contrato 

firmado entre as partes, ID 14472528. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033134-65.2018.8.11.0041

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:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033134-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 

FLEX 16V AUT, Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 

9BRBD48E0E2631257, Renavam 00585486301, Placa NUE-4336, Cor 

PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019249-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (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:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 9 2 4 9 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAX LUIS DE 

ARRUDA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo RENAULT/ FLUENCE DYN20M, 

Ano Fabricação/Modelo 2011, Chassi 8A1LZBW26CL967011, Renavam 

397618972, Placa OAY-5165, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026517-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 6 5 1 7 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANIEL DE 

ALMEIDA RIBEIRO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ NOVO 

VOYAGE 1.0, Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 

9BWDA05U0DT148900, Renavam 491537301, Placa OBD-9660, Cor 

PRETA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

valor indicado na petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias contados do 

cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação 

dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou 

apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 

do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 

5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. 

Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE 

NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

AT/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022566-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1022566-87.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Pugna a empresa embargante pela gratuidade da justiça, sob o argumento 

de falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais e nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 

1.060/50, e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz 

distinção entre pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, porém, em relação à pessoa jurídica deve-se analisar 

com cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da 

incapacidade financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso. 

Assim, intime-se a empresa embargante para que comprove a sua 

incapacidade financeira, acostando aos autos cópia de sua última 

declaração de imposto de renda, ou balancete anual da empresa e/ou 

cópia de quaisquer documentos que entender necessário, para o qual 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028016-11.2018.8.11.0041

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:

SIVALDO DE SOUZA CAPESTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 8 0 1 6 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: SIVALDO DE 

SOUZA CAPESTANA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOLF 

HIGHLINE AA, Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 

WVWHD6AU6EW0029101, Renavam 585550255, Placa OBS-1930, Cor 

PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 21 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011768-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011768-67.2018.8.11.0041 Vistos etc. 

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Gross Ltda – UNICRED MATO GROSSO apresentou 

na petição de Id 14065787, Embargos de Declaração da decisão proferida 

no Id 14029669 dos autos, alegando a existência de omissão pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 
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conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta omissão existente na decisão proferida no Id 14029669 

dos autos, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do 

veículo. Argumenta o banco embargante que o Juízo deixou de analisar o 

pedido de restrição judicial do veículo, nas bases de dados do Renavam. 

Diante dos substanciosos argumentos expendidos, tenho que o pedido 

merece prosperar. Tendo em vista o silêncio do Juízo quanto ao 

questionamento do requerente, vejo que existe omissão a ser sanada. 

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e acolho 

os mesmos, para apenas e tão somente fazer constar o seguinte na 

decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo: Indefiro o 

pedido da Cooperativa requerente no tocante ao bloqueio do veículo junto 

ao Detran, via sistema Renajud, em razão de já existir averbação 

decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a 

terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante 

dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN. Deste modo, 

presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, 

cuja posse encontra-se com a requerida, não há necessidade, nem 

mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem. 

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 21 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006527-15.2018.8.11.0041

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:

LEODES FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (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. 

1006527-15.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede na cidade de Osasco/SP, 

por intermédio do seu advogado, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

Leodes Fatima de Oliveira, brasileira, inscrita no CPF sob n. 

106.803.221-91, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alegou o requerente que firmou com a requerida 

uma cédula de crédito bancário n. 0101224000, em 31/05/2017, 

tornando-se credor da requerida da quantia de R$ 9.763,15 (nove mil, 

setecentos e sessenta e três reais e quinze centavos), devendo ser 

reembolsado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 407,21 

(quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos) cada, tendo como 

garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) bem marca FORD, 

modelo FIESTA ROCAM FLEX (CLASS/PULSE) 1.0 8V 4P, placa NUC 7177, 

ano de fabricação/modelo 2010/2011, cor PRETA, chassi 

9BFZF55A6B8123347, renavam 255706065. No entanto, a requerida não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

30/10/2017, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 10.322,21 (dez mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e um 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi a requerida constituída em mora, ID 12233939. Em 

decisão inicial de ID 12367464 foi concedida a medida liminar ao 

requerente, determinando a busca e apreensão do bem e citação da 

requerida. Apreendido o bem e citado a requerida, conforme documentos 

de ID 14469846, compareceu a requerida pleiteando a purga da mora, com 

comprovante de pagamento da integralidade do débito de R$ 10.322,21, 

pleiteando a restituição do bem. Em decisão de ID 14579933 foi deferido o 

pedido de purga da mora, e determinada a expedição de mandado de 

restituição do veículo. Restituído o bem à requerida, conforme certidão de 

ID 14626629. O requerente se manifestou pleiteando o levantamento do 

valor depositado. A requerida pleiteou a liberação de documentos, e o 

requerente se manifestou solicitando documentos pessoais desta para 

concretizar tal pleito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de "Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar" movida por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Leodes Fatima de Oliveira, visando à apreensão e depósito de um veículo, 

objeto da Cédula de Crédito Bancário, devido à inadimplência do segundo 

relativamente às prestações ajustadas. Verifica-se que a parte autora, 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, porquanto a requerida, apesar de notificada 

extrajudicialmente, permaneceu inadimplente com o pagamento das 

prestações do contrato de financiamento entabulado entre as partes. Ora, 

o requerente teve que acionar a máquina judiciária para fazer valer o 

direito de receber seu crédito e, somente depois de ajuizada a presente 

ação, compareceu a requerida aos autos, solicitando a purga da mora. É 

certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o 

reconhecimento do pedido traz como consequência a responsabilidade 

pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se baseia o pleito do requerente, 

devendo a parte ré suportar o pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da 

causalidade. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO 

DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO 

DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial não foi impugnado 

especificamente, motivo por que considera-se suficiente o valor 

depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do autor e deve 

incluir as custas processuais e honorários advocatícios. Arts. 26 e 269, 

inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4ª 

T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de 

verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, mesmo tendo o réu 

purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, 

ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado nos 

consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da 

ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo a requerida efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, depositando em juízo todas as 

parcelas, quitando o contrato, a extinção da lide é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto 

o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e, de consequência, revogo a liminar 

concedida junto ao ID 12367464. Declaro quitado o contrato, posto que há 

nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e 

vincendas. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dado à causa. Expeça-se alvará judicial do valor 

depositado em juízo, e suas devidas correções, ao requerente, consoante 

informações de ID 14876664, para a devida quitação do contrato. Após, 

para que o Banco requerente possa providenciar as devidas baixas em 

relação à quitação do contrato, para baixa de gravame e exclusão do 

nome da requerida dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa), 

deve a requerida apresentar os documentos indicados no ID 16204721 

junto ao próprio requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 
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dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P.R.I.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 21 de 

novembro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038226-24.2018.8.11.0041

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:

ELIANE CRISTINA DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038226-24.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Eliane Cristina Domingues, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 16551910. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 739621 Nr: 36283-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

KAREN RUBIN, CLEIDE SOUZA DO AMARAL, PAULO FERNANDES 

RODRIGUES, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA, SANDRA 

DAMARES BUZANELLO, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE ANDRADE 

DO AMARAL - OAB:20.291/MT, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - OAB:21437, 

GUILHERME LACERDA OLIVEIRA R. MEYER - OAB:287.501, JUAREZ 

SECHI - OAB:10.483, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - 

OAB:11.971/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES - OAB:4985, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RAFAEL VILELA BORGES - 

OAB:153.893 SP, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do 

CPC, remeto o feito à expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

os patronos para ciência sobre a juntada dos documentos juntados às fls. 

1410/1482, bem como, em querendo, se manifestem no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme determinação do Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038820-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1038820-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO REQUERIDO: EDUARDO QUESADA 

PIAZZALUNGA Vistos etc. Intime-se o patrono da parte requerida para 

apresentar nos autos a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Colacionadas aos autos as informações, retornem-me conclusos para 

designação de audiência para inquirição da testemunha de defesa Camila 

Fernandes Rocha. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de novembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039664-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AMERICO MARQUES MARCHI (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)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1039664-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS AMERICO MARQUES 

MARCHI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

“... Ação de Obrigação de Fazer C.C. Cobrança C.C. Antecipação de 

Tutela” (SIC) ajuizada por Carlos Américo Marques Marchi em face do 

Estado de Mato Grosso objetivando que seja “...seja antecipada a tutela, 

via liminar “inaudita altera parts”, no sentido de determinar ao Requerido o 

pagamento do adicional de 10%, sob pena de multa em caso de 

descumprimento” (SIC) e no mérito declarada “...procedência total da 

presente ação, a fim de que seja ratificada a liminar e seja concedido ao 

Requerente o adicional de 10% em sua remuneração, conforme o § único 

do art. 6º da LC 119/2002 e ainda, seja o Requerido condenado ao 

pagamento das diferenças salariais no valor de R$ 176.055,95 (cento e 

setenta e seis mil, cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

conforme a planilha que segue anexa e também ao pagamento das 

parcelas vencidas durante a ação” (SIC – id. 16524443). A parte autora 

acostou manifestação postulando pela redistribuição da presente 

demanda para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

Comarca (SIC - id. 16525035). É o relato do necessário. Decido. Verifico 

dos autos que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este 

Juízo, inclusive, a própria petição inicial está endereçada para o Juízo da 

Fazenda Pública. Nesse contexto, diante da incompetência absoluta deste 

Juízo, remeta-se o feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 
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novembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001131-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RODRIGUES ALBERNAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788/O (ADVOGADO(A))

MARIA JULIA FERREIRA CASTRO OAB - MT21856/O (ADVOGADO(A))

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO(A))

ISABELLE CARVALHO CURVO OAB - MT22069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL NUNES OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. Cuiabá/MT, 

21 de novembro de 2018. Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032255-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA OAB - SP32440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para remetê-los à Expedição 

de Matéria para Imprensa a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para manifestar nos autos, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. CUIABÁ, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036361-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEA FRANCISCA DA SILVA OAB - 007.657.141-67 

(REPRESENTANTE)

DANIELLA SILVANE SERENI OAB - PR51976 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito acerca da certidão negativa do oficial de justiça, no 

prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152419 Nr: 6563-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA MALARA - 

OAB:144870

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO 

CANTARELLI, para devolução dos autos nº 6563-65.2004.811.0041, 

Protocolo 152419, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404028 Nr: 35747-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOR, EFOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDSR

 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: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSINEIA 

SANABRIA ORTIZ PRADO, para devolução dos autos nº 

35747-90.2009.811.0041, Protocolo 404028, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1121414 Nr: 19416-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDO, DCDO, LODS, DCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1121414

Vistos etc.

Em atenção aos pedidos de fls.92/93, determino que, se promova a 

confecção de termo de renúncia e, que, posteriormente, se efetue a 

colheita da assinatura do herdeiro, Douglas Claudino de Oliveira, por meio 

de Oficial de Justiça, junto ao Presídio Carumbé.

Com as providências, acolho o pedido de suspensão da ação, pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, por meio da 

nobre Defensoria Pública, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da presente ação, requerendo 

o que de direito, sob pena de extinção.

 REMETA-SE ao arquivo provisório, com baixa no relatório mensal.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124071 Nr: 20466-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VODS, VMODS, VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1124071

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio da nobre Defensoria Pública, para que, 

comprove nos autos, em 05 (cinco) dias, o pagamento do IPTU e ITCMD.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 239 de 730



Caso não haja comprovação no prazo acima estabelecido, ARQUIVEM-SE 

os autos, independentemente de nova determinação.

Em caso de pagamento dos impostos devidos, EXPEÇA-SE formal de 

partilha nos moldes do acordo de fls.245, devidamente homologado às 

fls.283/283v°, bem como, ALVARÁ JUDICIAL, para levantamento dos 

valores que, se encontram depositados na conta judicial, em favor das 

herdeiras Valdete , Vilma e Valéria , na proporção de 1/3 (um terço para 

cada uma).

Outrossim, em atenção às informações de fls.279v°, tendo em vista que, 

os valores constantes da conta bancária da falecida, junto ao Banco do 

Brasil, são referentes ao beneficio previdenciário creditado após o óbito 

de Aparecida Oliveira Aguiar, consoante extratos de fls.229/239, 

determino a EXPEDIÇÃO de ofício ao INSS, comunicando-o do ocorrido, 

para as providências de sua alçada, bem como, ao Banco do Brasil, para 

as comunicações necessárias, inclusive as afetas ao encerramento da 

conta n° 12796-5, agência 2960-2.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 904285 Nr: 33046-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVTP, IVTP, SSTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:262292

 Código 904285

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.91/96, como Cumprimento de Sentença, eis que, este fora 

protocolado em 10/10/2018.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito em Substituição

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 891808 Nr: 24426-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GN, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):ISMAEL DA CRUZ NUNES

Resumo da Incial:G. N. menor representada por sua genitora, Sra. 

ANGÉLICA FAGANELLO interpôs a presente Ação de Execução de 

Alimentos, requerendo

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406430 Nr: 38482-96.2009.811.0041

 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: ADILES ANTONIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA ROSA ANTONIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER 

DA SILVEIRA - OAB:3.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUDRIA LUCIA 

BATISTA MISERENDINO, para devolução dos autos nº 

38482-96.2009.811.0041, Protocolo 406430, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225419 Nr: 1592-33.1987.811.0041

 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: FERNANDO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO PAES LEME DE SOUZA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309, LEANDRO ZAGO - OAB:220576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARMINDO 

FRANCISCO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

1592-33.1987.811.0041, Protocolo 225419, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434042 Nr: 5848-04.1996.811.0041

 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: LIGIA RIBEIRO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA COSTA RIBEIRO, ANA GOMES 

RIBEIRO, LENIR RIBEIRO YDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANY PEREIRA NERIS - 

OAB:13.247

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS GATTASS, 

para devolução dos autos nº 5848-04.1996.811.0041, Protocolo 434042, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782075 Nr: 35698-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ DE ALENCAR 

SILVA, para devolução dos autos nº 35698-44.2012.811.0041, Protocolo 

782075, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787673 Nr: 41593-83.2012.811.0041

 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: BENEDITO NUNES, ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA, 
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MANOEL URBANO NUNES, MARIA ELEONORA NUNES, ALICE XAVIER DE 

LIMA NUNES, ESTELVINA DA SILVA NUNES, GENESE DA SILVA NUNES, 

MARIANA DA SILVA NUNES, JOAQUIM LOURIVAL NUNES FILHO, EDSON 

SILVA NUNES, JORGE DA SILVA NUNES, PEDRO PAULO DA SILVA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM LOURIVAL NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT, RAFAEL AMORIM DA VEIGA LIMA - 

OAB:21.567, TAMARA DUARTE GOMES - OAB:14.518 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAINA MACIEL 

SOUTO DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

41593-83.2012.811.0041, Protocolo 787673, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1134929 Nr: 25042-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJNDS, VGDSLDR, FALDR, ACMDR, JCLDR, AFMLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA ISABEL DE ARAUJO - 

OAB:21.531/MT, ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - 

OAB:21.357/MT, ISABEL SANTANA SALIONI - OAB:18.541/MT, LAÍCE 

SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076011 Nr: 57982-41.2015.811.0041

 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: RDDLC, LMDS, LMDSN, RDDLC, EDGDSC, JCDLC, GAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15.959/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 101028 Nr: 865-59.1996.811.0041

 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: IABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC(DR, RBC(DR, NPVDC, CPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7.685/MT, WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE - 

OAB:3936/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 265399 Nr: 23174-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021588-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NEI GUERRA SPOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA GUERRA SPOLON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 1021588-13.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: JORGE NEI 

GUERRA SPOLON POLO PASSIVO: JOSEFINA GUERRA SPOLON 

INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DOS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Curatela, proposta por Jorge Ney Guerra Spolon, em face de Josefina 

Guerra Spolon, devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos 

que, a curatelanda conta hoje com oitenta e quatro anos, e foi 

diagnosticada com Meningoencefalite e meningomielite bacterianas – CID 

1004.2, o que prejudicou o exercício dos atos da vida civil por si mesma. 

Acompanham a inicial laudos médicos que atestam que a curatelanda se 

encontra internada na UTI, do hospital São Mateus, nesta cidade – id. 

14219916. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 14223740, que 

deferiu a gratuidade processual e nomeou o autor, curador provisório da 

curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se a curatelanda possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação 

quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de estudo social. 

Em cumprimento ao mandado de citação, foi certificado que a citação da 

curatelanda não foi possível, pois a mesma se apresentava inerte, não 

esboçando qualquer reação, conforme certificado no id. 14530722. 

Consta do id. 15024353 informação do INSS, acerca da existência de 

benefícios previdenciários em nome da curatelanda. Contestação por 

negativa geral consta do id. 15142296. Relatório de estudo social consta 

do id. 15242111. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida consta do 

id. 15712370. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 
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resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em concreto, a 

curatelanda, com oitenta e quatro anos, apresentava uma vida normal e 

ativa, até que, após um mal estar, veio o diagnostico da meningite, e após 

dias na UTI, encontra-se hoje absolutamente dependente de auxílio de 

terceiros, inclusive, para os cuidados diários básicos. A fim de corroborar 

os fatos, foi realizado estudo social, por meio do qual se constatou que a 

curatelanda é acompanhada por fisioterapeuta, psicóloga, fonoaudióloga, 

nutricionista, enfermeira, e faz acompanhamento com neurologista e 

geriatra, ou seja, está sendo amparada pelo autor, recebendo os cuidados 

necessários impostos por sua atual condição física, se apresentando a 

curatela medida adequada neste momento. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de JOSEFINA GUERRA SPOLON, nomeando, como seu curador, 

JORGE NEY GUERRA SPOLON, tornando, assim, definitiva a decisão 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber valores. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian 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, DÉBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. 

CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010176-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DE LOURDES CARDOSO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010176-22.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DOMINGAS DE LOURDES 

CARDOSO DE AMORIM Vistos, Acolho os autos na forma declinada. Defiro 

o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 

e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Promova-se a consulta sobre 

saldo da conta bancária do falecido, via BacenJud. Após, diga a 

requerente. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016354-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016354-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO INVENTARIADO: MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA Visto. 

Trata-se de ação de inventário em que foi certificado o decurso de prazo 

para apresentação das primeiras declarações antes do compromisso do 

inventariante. No entanto, o prazo passa a fluir a partir do compromisso. 

Por isso, torno sem efeito a certidão com id. 16226908. Aguarde-se o 

prazo, caso decorra sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente o inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

andamento do processo, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1024141-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

indicar o número do Cadastro de Pessoa Física - CPF do falecido, a fim de 

se elaborar o mandado de levantamento e saque de valor.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026413-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. B. R. (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA BARBOSA CARDOZO ROJAS (REQUERENTE)

FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS (REQUERENTE)

G. A. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1026413-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA 

CARDOZO ROJAS, GIANNY ALCINA BARBOSA ROJAS, VICTOR HUGO 
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BARBOSA ROJAS, FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS INTERESSADO: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos Acolho os autos na forma declinada. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Compulsando a inicial e os 

documentos acostados, verifico que a procuração outorgada pelo 

herdeiro Fernando Erife da Silva Rojas, contém falha, uma vez que não foi 

datada. Portanto, emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. Em havendo petição sanando a irregularidade, oficie-se 

à Caixa Econômica Federal, para que informe a este Juízo, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, sobre a existência de saldo de FGTS, 

PIS/PASEP e outros valores, sejam em aplicações financeiras ou em conta 

corrente, em nome do de cujus Erife José Rojas. Decorrido o prazo, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público, por haver interesse 

de menores. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855317 Nr: 57779-50.2013.811.0041

 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: ECDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

57779-50.2013.811.0041, Protocolo 855317, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400485 Nr: 33336-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:11.115-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IRLEY PINHEIRO 

KRETLI, para devolução dos autos nº 33336-74.2009.811.0041, Protocolo 

400485, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003545-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMEA TAIS DE OLIVEIRA ROMERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO RODRIGUES ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT0008352A (ADVOGADO(A))

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 : 

1003545-28.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de Ação de Execução de 

Prestação Alimentícia formulada por Samea Tais de Oliveira Romero, em 

desfavor de Elvio Rodrigues Romero. Foi determinada emenda a inicial (id. 

12109646), e antes da sua apreciação, o requerido manifestou nos autos, 

de forma espontânea, informando a existência de outra ação de execução 

na comarca de Barra do Garças, e que portanto estaria sendo cobrado 

duas vezes. Além disso, informou a existência de uma ação de 

Exoneração de Alimentos, nº 1024495-58.2018, envolvendo as mesmas 

partes, em tramite na 5ª Vara de Família e Sucessões, com data de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, designada para o dia 

07.11.2018, às 17h00min, e solicitou seja declinada a competência àquela 

vara. É o necessário à análise e decisão. Intime-se a parte exequente para 

manifestar em 15 (quinze) dias, inclusive sobre a possível litispendência 

de execuções, sob pena de extinção do processo nos termos do art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022448-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

I. M. D. C. (REPRESENTADO)

R. A. M. D. C. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1022448-82.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

880,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: 

LEONORA JARDIM DE MELO Endereço: RUA F, 01, QUADRA 04, JARDIM 

PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-205 POLO PASSIVO: Nome: 

SEBASTIAO ALVES DE CARVALHO Endereço: R PRINCIPAL, 422, RUA 

ELIMA, BAIRRO SANTA RITA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78828-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

ciência, pertinente à certidão negativa ID n. 16442605, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 21 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, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014038-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FABIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL BORGES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE BORGES DA SILVA OAB - 005.031.491-28 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014038-64.2018.8.11.0041. Ação: 

Guarda compartilhada. Vistos, etc... Diante do noticiado no termo de 

audiência, Id n. 14654079, determino a realização de um estudo social, 

com a oitiva das partes e de vizinhos, se possível, a fim de constatar os 

fatos alegados e verificar, in loco, a situação noticiada. O laudo deve ser 

juntado aos autos em 30 (trinta) dias. Com a juntada do laudo, ouça as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, o Ministério Público e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011245-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

CRYSTIAN PAULO LOPES SORIANO (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA LOPES SORIANO (REQUERENTE)

JOSE ARAUJO SURIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ARAUJO SORIANO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IGOR RAPHAEL ADONIAS SORIANO (HERDEIRO)

BRUNA PEREIRA RODRIGUES SORIANO (HERDEIRO)

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1011245-55.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 118.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: PAULA 

CRISTINA LOPES SORIANO Endereço: RUA CABRIÚVA, 26, quadra 4, 

PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-465 Nome: CRYSTIAN 

PAULO LOPES SORIANO Endereço: RUA CABRIÚVA, quadra 4, 26, 

PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-465 Nome: SANDRA 

LOPES DE SOUZA Endereço: RUA CABRIÚVA, 26, quadra 4, PARQUE 

GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-465 Nome: JOSE ARAUJO SURIANO 

Endereço: Rua A, 115, quadra 18, lote 11, Residencial Altos do Parque II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78096-472 POLO PASSIVO: Nome: PAULO ARAUJO 

SORIANO Endereço: Rua A, 115, Residencial Altos do Parque II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78096-472 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para tomar conhecimento da certidão do sr. oficial de justiça. (CP 

- PALMAS - TO). CUIABÁ, 21 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.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006810-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELYNN MATEUS SILVA (REQUERENTE)

REGISLENE APARECIDA MATEUS (REQUERENTE)

ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006810-72.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Diante do documento acostado sob o Id n. 

15807514, intime-se os Requerentes por seu d. patrono, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestarem requerendo o que entender de direito. Na 

oportunidade, reitere o despacho de Id n. 14196897, segundo parágrafo, 

concedendo-lhes prazo de 05 (cinco) dias, para, manifestação, sob pena 

de extinção e arquivamento. Havendo inércia do advogado, intime-se 

pessoalmente os Requerentes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprirem o acima determinado, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo. Não sendo encontrados para intimação pessoal, intime-os por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprirem o já determinado, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações ou extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002620-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LIMA CABRAL (REQUERENTE)

ADRIELE FERREIRA CABRAL (REQUERENTE)

NEWTON GUILHERME L CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1002620-32.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Diante da inércia do advogado, Id n. 

14896368, intimem-se os Requerentes pessoalmente, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestarem sobre o extrato obtido via pesquisa junto ao 

BacenJud, Id n. 12763919, requerendo o que entenderem cabível, sob 

pena de extinção e arquivamento. Não sendo os Requerentes 

encontrados para intimação pessoal, intimem-os, por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre o 

extrato obtido via pesquisa junto ao BacenJud, Id n. 12763919, requerendo 

o que entenderem cabível, sob pena de extinção e arquivamento. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020841-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZEFERINO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1020841-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Atento ao noticiado no Id n. 15934562, 

observa-se do extrato de valores obtido através de pesquisa via 

BacenJud, Id n. 15807746, pág. 4, que há valores em outras instituições 

bancárias em contas de titularidade da falecida. Diante disso, 

oportunize-se a manifestação da Requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que requeira o que entender cabível. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020202-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PRADO RONDON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DA SILVA RONDON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020202-79.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Considerando o questionamento 

levantando pelo exequente no Id 15630778, embora não seja o caso de 

embargos, para que não restem dúvidas, cumpre observar, ao menos por 

ora não houve alteração, pois, mantido o rito coercitivo, no aguardo de 

manifestação do executado. Assim sendo, dê-se prosseguimento o 

processo, conforme já determinado no Id 14940295. Após, voltem os 

autos conclusos para análise, inclusive certificando quanto a eventual 

inércia. Intimem-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405987 Nr: 37480-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARJR, SLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA MARIA 

JULIO, para devolução dos autos nº 37480-91.2009.811.0041, Protocolo 

405987, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740365 Nr: 37074-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJR, ADRIANA REGINA JULIO ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUIS ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA MARIA 

JULIO, para devolução dos autos nº 37074-02.2011.811.0041, Protocolo 

740365, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740366 Nr: 37075-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA JULIO ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUIS ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA MARIA 

JULIO, para devolução dos autos nº 37075-84.2011.811.0041, Protocolo 

740366, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766013 Nr: 18753-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJR, ARJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA MARIA 

JULIO, para devolução dos autos nº 18753-79.2012.811.0041, Protocolo 

766013, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766014 Nr: 18754-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJR, ARJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA MARIA 

JULIO, para devolução dos autos nº 18754-64.2012.811.0041, Protocolo 

766014, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 744595 Nr: 41651-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSDJ, CMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIDA CRISTINA FERNANDES 

DE JESUS NEVES - OAB:14498

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora e do 

requerido para manifestar sobre os cálculos de fls. 641/644 no prazo de 

dez dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030970-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO LUAN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE LYNEKER GIOCONDO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030970-64.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Inexistência de Filiação Legítima e Sócio Afetiva c/c 

Anulação Parcial de Registro Civil Vistos, etc... Compulsando os autos 

verifica-se, ao contestar, Id 12488834, a parte Requerida impugna o 

deferimento da justiça gratuita em favor do Requerente, sob o argumento 

de que ele teria condições econômicas de pagar as custas processuais, 

mormente porque seria funcionário público, e, estaria na posse de 

patrimônio/bens deixado por seu pai, direitos sucessórios. O Requerente 

no Id 12968571, refuta o pedido de revogação da justiça gratuita, 

reafirmando que “não tem condições de arcar com as custas da presente 

ação, sob pena de sacrificar o próprio sustento e de não poder honrar 

seus compromissos.” Assim visto, e, não obstante o argumentado pelo 

Requerido, não vejo como revogar o benefício da justiça gratuita, mesmo 

porque, conforme já aferido por este Juízo, quando do recebimento da 

inicial, ao menos nesta fase processual, o Requerente permanece 

fazendo jus ao referido benefício. Aliás, assim concluo, até porque, 

embora o Requerido sustente o contrário, não comprovou efetivamente a 

afirmativa no sentido de que o Requerente possuiria condições de arcar, 

de imediato, com o pagamento das custas/despesas processuais, sem 

prejuízo do seu próprio sustento, inclusive porque em relação ao direito 

sucessório, não resultou efetivamente evidenciado qual seria o valor 

líquido e muito menos a disponibilidade. Outrossim, o fato do Requerente 

possuir emprego fixo, com renda definida, por si só, não autoriza, também, 

a revogação da justiça gratuita, ainda mais porque conforme 

declarado/reafirmado pelo Requerente, possuiria compromissos 

econômicos assumidos anteriormente. A propósito, diante deste contexto, 

me reporto, ainda, como fundamento, ao seguinte julgado do e. TJMT: “...A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC 

possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada 

quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio 

constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).” (TJMT – RAI 

1006071-28.2017 – Rel Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

Julgado em 16/08/2017) De qualquer forma, não se pode desconsiderar, 

ainda, o benefício da gratuidade não consiste na isenção absoluta de 

custas e/ou honorários, (ônus de sucumbência) mas tão somente na 

desobrigação momentânea de pagar enquanto persistir o estado de 

carência, durante o qual ficará tão somente suspensa a exigibilidade do 

crédito que houver até a fluência do prazo de cinco anos, a contar da 

sentença final. Ante o exposto, indefiro a impugnação ao benefício da 

justiça gratuita, levantada nos autos pelo Requerido. No mais, objetivando 

dar regular prosseguimento ao processo, considerando que ao impugnar a 

contestação, Id 12968571, o Requerente juntou documentos/fotografias, Id 

12968594, e, ainda, requereu a condenação por litigância de má-fé, 

intime-se o Requerido para que manifeste no prazo de quinze dias, art. 

437, § 1º do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008900-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARIA MONTEIRO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE OSCAR PIRES BRANDOLFF (REQUERIDO)

Outros Interessados:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO(A))

MARCUS LEVY GOMES BRANDOLFF (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIELLI GOMES BRANDOLFF (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIANY GOMES BRANDOLFF (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1008900-19.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se na petição juntada 

no Id 13604135, pretensão de habilitação como interessados nestes 

autos, por parte dos filhos/herdeiros do interditando/Requerido, com 

pedido ainda de nomeação de curadora assistente na pessoa da 

peticionaria/filha Mariany Gomes Brandolff, especialmente para que posa 

atuar em conjunto com a curadora provisoriamente nomeada, Id 

12760018-Pág. 2. Assim sendo, primeiramente, insta observar, não resta 

dúvida quanto à possibilidade de intervenção-participação dos filhos como 

terceiros interessados nesta ação que visa a curatela/interdição do 

genitor, mediante as retificação e anotações necessárias, inclusive em 

relação ao nominado no Id 13819822. Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CURATELA. PEDIDO DO FILHO DE PARTICIPAR COMO 

TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO...Caso em que se admite a 

intervenção do filho como terceiro interessado na ação de interdição da 

genitora. DERAM PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70051141729, 

TJRS, Julgado em 06/12/2012) Outrossim, embora admitida a intervenção 

dos filhos como interessados, oportuno consignar, ainda, desde já, até 

para que não se ocasione tumulto processual, na presente ação não se 

poderá levantar discussões diversas de sua finalidade, que é 

efetivamente a análise quanto à necessidade de curatela/interdição. A 

propósito, neste ponto, vejamos novamente o entendimento 

jurisprudencial: “...Embora não se ignore a possibilidade de o agravante, 

como filho da requerida, participar da ação de interdição, até porque está 

em jogo a incapacidade da genitora, todavia, vem promovendo várias 

manifestações, alegando má administração dos bens e mau uso dos 

recursos financeiros dos pais, com dilapidação do patrimônio, bem como 

alienação parental, pois estaria sendo impedido de conviver com os 

genitores. Contudo, tais questões não têm lugar no âmbito desta demanda, 

na qual se discute a (in)capacidade da demandada para praticar os atos 

da vida civil, a ser apurada por perícia médica. Decisão agravada mantida. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 

70078443660, TJRS, Julgado em 13/09/2018). No mais, objetivando dar 

regular prosseguimento e conclusão a este processo, considerando, 

ainda, a ratificação do pedido de julgamento pela procedência do pedido 

inicial de interdição/curatela, Id 14064772, intimem-se os demais 

interessados/habilitados, Id 13604135 e Id 13819822, para que manifestem 

no prazo de quinze dias, e, em seguida, dê-se vista à douta representante 

do Ministério Público e voltem conclusos para análise. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039428-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA DE LARA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOUREIRO DE LARA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1039428-36.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de inventário ordinário ou arrolamento 

comum. Assim, nomeio inventariante a Requerente ENEIDA DE LARA 

BOTELHO, e, embora dispensável, art. 659 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento, 

em cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 
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da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que a 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com a análise dos demais 

pedidos, incumbe, primeiramente, à inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem como 

apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente. Apresentado ou ratificado o plano de partilha, cite(m)-se, se for 

o caso, outro(s) herdeiro(s), não representado(s) pela mesma advogada 

da inventariante, e, por edital, se necessário, eventuais 

interessados/ausentes, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

havendo testamento ou interesse de incapaz dê-se vista ao Ministério 

Público. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento-homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002661-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MARTILIANE BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1002661-96.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual ajuizada por Martiliane Borges de Jesus Souza e Helio da 

Silva Souza, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de que contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens, 

entretanto, desejam dissolver o vínculo conjugal. Informam que do enlace 

adveio o nascimento de 01 (uma) filha, sendo que em relação a ela, 

acordaram acerca da guarda, direito de visitas e alimentos. Afirmam que 

não foram adquiridos bens a serem partilhados e que a 

Requerente/Cônjuge Virago, voltará a usar o seu nome de solteira. Pedem, 

ao final, a procedência dos pedidos. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários a propositura da ação. O Ministério Público, Id 

11785326, pugnou para que as partes manifestem de forma detalhada 

quanto ao valor/porcentagem dos alimentos a menor com o índice de 

reajuste e quanto ao tipo de guarda. Intimados, os Requerentes 

informaram o pretendido pelo Ministério Público, Id n. 12296368 e Id n. 

14200843. Parecer ministerial acostado sob o Id n. 14811358, opinando, 

pelo deferimento dos pedidos. Relatei. Fundamento e decido. A presente 

ação está pronta para julgamento, uma vez que se trata de requerimento 

conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, 

6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Ressalto, 

ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático 

existente nos autos e em atenção ao art. 371, do CPC, formar livremente 

sua convicção. Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio das partes, 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. Ressalto ainda que, em que pese à manifestação 

ministerial, Id n. 14811358, noticiando que o genitor/Cônjuge Varão não se 

manifestou quanto à guarda, constata-se que tal providência foi efetivada 

ao mencionar seu interesse na guarda compartilhada, Id n. 14200843. 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 e no §6º do art. 226 da Constituição 

Federal, 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 estabelecidos pelas partes, Id 11656567, 12296368 e 

14200843, onde ficou estabelecido que a guarda da filha será exercida de 

forma compartilhada, com residência no lar materno e que o direito de 

convivência se dará de forma livre, desde que não atrapalhe os estudos 

escolares e datas festivas (natal, ano novo), que deverão ter seu período 

dividido entre os pais por conveniência. Em relação aos alimentos em 

favor da filha, o cônjuge Varão/Requerente pagará mensalmente a quantia 

de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, ficando ambos responsáveis 

por 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas com material 

escolar, remédios, despesas médicas, roupas e calçados, tudo em 

disposição ao acordado pelas partes. A Requerente/Cônjuge Virago 

voltará a usar o seu nome de solteira. Conforme consta na inicial, 

inexistem bens a serem partilhados. Por se tratar de divórcio consensual, 

expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação da sentença, no 

Cartório de Registro competente. 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.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009702-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIO TIBURTINO CAVALCANTE DE LIMA OAB - PE23267 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. D. S. (RÉU)

P. E. P. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR O 

REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA DIZER QUANTO AO INTERESSE 

NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037572-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 19/12/2018 ÀS 

14:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 21 de novembro de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022420-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO JOAQUIM DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022420-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOANITA MUNIZ DOS 

SANTOS INVENTARIADO: HELENO JOAQUIM DA SILVA Vistos, etc. 

Determino a realização de consulta junto ao BACENJUD em nome do de 

cujus (CPF nº 241.862.601-68). Após, conclusos. Cumpra – se. Cuiabá, 21 

de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163321 Nr: 37259-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB, GBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, Aline Barini Nespoli - OAB:OAB/MT 9.229

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BARINI 

NÉSPOLI, para devolução dos autos nº 37259-64.2016.811.0041, 

Protocolo 1163321, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1087728 Nr: 5070-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELINA DE ARAÚJO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCELO DE ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte inventariante na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 965504 Nr: 7171-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBGM, IBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte exequente, para 

apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276240 Nr: 4734-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA, JEAN PIERRE 

YVES ARNAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PIERRE MARRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GILBERTO CALVOSO 

TEIXEIRA - OAB:1322/MT, JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - UNIJURIS - OAB:3.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIEIRA JUNIOR - 

OAB:3969

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR LOPES DA FONSECA, Cpf: 

06478840115, Rg: 174774, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido DENIS MARRET, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CLAIRE MARRET, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CLAUDE ARNAUD, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MICHEL ARNAUD, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido EVA GONÇALINA DA SILVA, 

Cpf: 40554503115, Rg: 552.483, brasileiro(a), casado(a), atualmente em 

local incerto e não sabido VERA DO ESPIRITO SANTO, Cpf: 06538568149, 

Rg: 112.360, Filiação: Ernesto Jose do Espirito Santo e Angela do Espirito 

Santo, data de nascimento: 08/11/1949, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), aposentada, atualmente em local incerto e não 

sabido FRANCISCA VIEIRA DA SILVA FILHA, Cpf: 11131098153, Rg: 

0277889-0, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ORACILDA FERREIRA DE ANDRADE, Cpf: 20950519120, Rg: 340.572, 

brasileiro(a), solteiro(a), balconista, atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA VALQUÍRIA GOMES BRITO, Cpf: 48758957391, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARILEY MARTINS DE ALMEIDA, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido JOSEFINA MARIA MACIEL, Cpf: 27424880144, Rg: 039.180, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOSELINA MARQUES DA COSTA, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido ALEXANDRA GREYCE DE AMORIM, Cpf: 68945256172, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

DEVANIL NUNES MACIEL, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR OS CREDORES da decisão de fls. 1539/1575.

Despacho/Decisão: [...] É O RELATÓRIO.DECIDO.Trata-se Inventário 

ajuizado por Jean Pierre Yves Arnaud em decorrência do falecimento do 

Senhor Pierre Marret, cuja administração está sob a responsabilidade do 

Senhor João Gilberto Calvoso Teixeira.Em relação ao pedido de destituição 

do encargo de inventariante (fls. 1.429/1.431), nomeio como Inventariante 

a Senhora Sílvia Mara Leite Cavalcante, Contadora (CRC/MT:6.050/O-2), 

Especialista em Perícia Contábil e Investigação Financeira, com endereço 

situado na Avenida Isaac Povoas nº . 1.331, Sala 101, Edifício Milão - 

Bairro Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78.045-900, pois os Herdeiros 

quedaram-se inertes (fls. 1.429/1.430 e fls. 1.461), conforme certidão de 

fls. 1.478. Intimem-se as partes para conhecimento.Verifica-se grande 

quantidade de penhora para garantia de créditos trabalhistas de Terceiros, 

no rosto dos autos, os quais, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, possuem direito de preferência entre os demais créditos, após 

o pagamento das custas:PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - CONCURSO DE 

CREDORES - ENTREGA DODINHEIRO - PREFERÊNCIA - ART. 711 DO CPC - 

CRÉDITOS TRABALHISTAS XPENHORA ANTERIOR. 1. Em execuções 

distintas, penhorado um mesmo bem, o art. 711 do CPC estabelece 

prioridade aos credores preferenciais, na distribuição do dinheiro apurado. 

Nada importa a existência penhora anterior a benefício de 

credores-exeqüentes não preferenciais. 2. O crédito trabalhista goza de 

prelação no concurso particular de credores (CPC, arts. 711 e 712). 3. 

Recurso não-conhecido. (STJ - REsp: 267910 SP 2000/0072781-4, 

Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 

18/12/2003, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/06/2004 p. 

215, undefined). (grifo nosso).Sem maiores delongas, em primeiro lugar, 

devem ser satisfeitas as dívidas do de cujus e do espólio na seguinte 

ordem de preferência : a) custas e despesas processuais; b) créditos 

trabalhistas; c) outros créditos alimentares, incluídos os honorários 

advocatícios. Com efeito, referida verba constitui por força da Lei n. 8.906 

/1994, art. 24, caput, crédito com privilégio geral, pelo que não prevalecem 

sobre os créditos trabalhistas e equiparados; d) dívidas tributárias ou não 

tributárias, na seguinte ordem:1) créditos com garantia real; 2) créditos 

com privilégio especial (artigo 964 do Código Civil /2002); 3) crédito com 

privilégio geral (artigo 965 do Código Civil /2002); 4) créditos 

quirografários, dentre estes a preferência será determinada na forma do 

artigo 711 do Código de Processo CivilAssim sendo, preliminarmente, para 

que não haja questionamentos futuros por parte dos credores e herdeiros, 
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realizo a seguinte lista por ordem cronológica dos referidos 

créditos:i)Mandado de Penhora (n.º 02064, 26.06.2007, fls. 108) da 5.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00809.2006.005.23.00 - 1, tendo como Exequente: Joselina Marques da 

Costa e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 22.227,81 (vinte e dois mil 

duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). (fls. 

108/109).ii)Mandado de Penhora (n.º 01477, 05.07.2007, fls. 111) da 7.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

02053.2006.007.23.00 - 8, tendo como Exequente: Maria de Fátima 

Santiago e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 26.227,27 (vinte e seis mil 

duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). (fls. 

111/112).iii)Mandado de Penhora (n.º 01345, 29.06.2007, fls. 106) da 2.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00814.2006.002.23.00 - 5, tendo como Exequente: Luzinete Mendes de 

Araújo e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 4.938,11 (quatro mil novecentos 

e trinta e oito reais e onze centavos). (fls. 106/107).iv)Mandado de 

Penhora (n.º 01477, 05.07.2007, fls. 111) da 7.ª Vara do Trabalho da 23.ª 

Região, Processo de Execução, N.º 02053.2006.007.23.00 - 8, tendo como 

Exequente: Maria de Fátima Santiago e Executado: Espólio de Pierre 

Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 

26.227,27 (vinte e seis mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete 

centavos). (fls. 111/112).v)Mandado de Penhora (n.º 02667, 06.07.2007, 

fls. 113) da 6.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, 

N.º 00009.2007.006.23.00 - 8, tendo como Exequente: Alexandre Greyce 

de Amorim e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 21.842,87 (vinte e um mil 

oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). (fls. 

113/114).vi)Mandado de Penhora (n.º 02752, 17.07.2007, fls. 96) da 6.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00010.2007.006.2300 – 2, tendo como Exequente: Elisangela Aparecida 

Permonian e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 6.965,78 (seis mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos). (fls. 95/99).vii)Mandado 

de Penhora (n.º 02926, 02.08.2007, fls. 101) da 4.ª Vara do Trabalho da 

23.ª Região, Processo de Execução, N.º 00675.2007.004.23.00 - 3, tendo 

como Exequente: Elizabete dos Santos Trombeta e Executado: Espólio de 

Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de 

R$ 17.505,42 (dezessete mil quinhentos e cinco reais e quarenta e dois 

centavos). (fls. 100/102).viii)Mandado de Penhora (n.º 03155, 20.08.2007, 

fls. 116) da 6.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, 

N.º 00067.2007.006.23.00 - 1, tendo como Exequente: Rosineide 

Gonçalves Torres e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por 

João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 6.335,40 (seis mil trezentos 

e trinta e cinco reais e quarenta centavos). (fls. 117)ix)Mandado de 

Penhora (n.º 01897, 20.08.2007, fls. 118) da 7.ª Vara do Trabalho da 23.ª 

Região, Processo de Execução, N.º 00064.2007.007.23.00 - 4, tendo como 

Exequente: Valdelice Lucas Evangelista e Executado: Espólio de Pierre 

Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 

11.040,24 (onze mil quarenta reais e vinte e quatro centavos). (fls. 

119)x)Mandado de Penhora (n.º 02657, 20.08.2007, fls. 120) da 5.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00808.2006.005.23.00 - 7, tendo como Exequente: Elizete Benedita de 

Moraes e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 16.916,76 (dezesseis mil 

novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos). (fls. 

121)xi)Mandado de Penhora (n.º 03138, 22.08.2007, fls. 134) da 4.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00823.2006.004.23.00 - 9, tendo como Exequente: Ozana Benedita de 

Amorim e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 13.940,55 (treze mil novecentos 

e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). (fls. 135).xii)Mandado de 

Penhora (n.º 02751, 05.09.2007, fls. 146) da 1.ª Vara do Trabalho da 23.ª 

Região, Processo de Execução, N.º 00785.2006.001.23.00 - 5, tendo como 

Exequente: Oracilda Ferreira de Andrade e Executado: Espólio de Pierre 

Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 

26.195,98 (vinte e seis mil cento e noventa e cinco reais e noventa e oito 

centavos). (fls. 147).xiii)Mandado de Penhora (n.º 03348, 12.09.2007, fls. 

142) da 4.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00824.2006.004.23.00 - 3, tendo como Exequente: Evelize dos Santos 

Souza e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 13.940,55 (treze mil novecentos 

e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). (fls. 

142/144).xiv)Mandado de Penhora (n.º 03491, 25.09.2007, fls. 158) da 4.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00219.1996.004.23.00 - 0, tendo como Exequente: Instituto Nacional do 

Seguro Social – I.N.S.S.,/Jussara Maria da Conceição e Executado: Espólio 

de Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor 

de R$ 26.155,70 (vinte e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta 

centavos). (fls. 159).xv)Mandado de Penhora (n.º 02274, 02.10.2007, fls. 

160) da 7.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00069.2007.007.23.00-7, tendo como Exequente: Erenilda Conceição de 

Oliveira Rocha e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por 

João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 4.538,62 (quatro mil 

quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). Ainda, no 

Ofício n.º 1.841 (fls. 161) foi solicitado seja desconsiderado o Mandado 

n.º 1.898 (fls. 122).xvi)Mandado de Penhora (n.º 02683, 15.10.2007, fls. 

167) da 9.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00491.2007.009.23.00 - 5, tendo como Exequente: Josefina Maria Maciel e 

Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 15.078,18 (quinze mil setenta e oito reais 

e dezoito centavos). (fls. 168).xvii)Mandado de Penhora (n.º 02428, 

23.10.2007, fls. 174) da 7.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de 

Execução, N.º 00213.2007.007.23.00 - 5, tendo como Exequente: Instituto 

Nacional do Seguro Social – I.N.S.S./Jozinete Firmino Benites, e Executado: 

Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, 

no valor de R$ 2.034,94 (dois mil trinta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos). (fls. 175).xviii) Mandado de Penhora (n.º 02155, 25.10.2007, 

fls. 172) da 8.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, 

N.º 00063.2007.008.23.00 - 6, tendo como Exequente: Sônia Gonçalves do 

Nascimento e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 14.012,49 (quatorze mil doze 

reais e quarenta e nove centavos). (fls. 173).xix)Mandado de Penhora (n.º 

02815, 29.10.2007, fls. 176) da 9.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, 

Processo de Execução, N.º 00064.2007.009.23.00 - 7, tendo como 

Exequente: Fátima Dias Moura, e Executado: Espólio de Pierre Marret, 

representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 9.517,51 

(nove mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos). (fls. 

177).xx) Mandado de Penhora (n.º 03374, 29.10.2007, fls. 184) da 1.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00215.2007.001.23.00 - 6, tendo como Exequente: Cleonice Horbach 

Prass, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (fls. 

185).xxi)Mandado de Penhora (n.º 02336, 09.11.2007, fls. 208) da 2.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00113.2007.002.23.00 - 7, tendo como Exequente: Jamil Dias das Neves, e 

Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 2.060,31 (dois mil sessenta reais e trinta 

e um centavos). (fls. 209).xxii)Mandado de Penhora (n.º 938, 14.06.2011, 

fls. 866) da 3.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, 

N.º 00114.2007.003.23.00 - 8, tendo como Exequente: Vera do Espírito 

Santo, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 23.470,23 (vinte e três mil 

quatrocentos e setenta reais vinte e três centavos). (fls. 

865).xxiii)Mandado de Penhora (n.º 03001, 21.11.2007, fls. 192) da 9.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00012.2007.009.23.00 - 0, tendo como Exequente: Lindalva Ferreira de 

Souza, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 15.879,49 (quinze mil oitocentos 

e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos). (fls. 

193).xxiv)Mandado de Penhora (n.º 03000, 21.11.2007, fls. 195) da 9.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00011.2007.009.23.00 - 6, tendo como Exequente: Francisca Vieira da 

Silva Filha, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 32.200,35 (trinta e dois mil 

duzentos reais e trinta e cinco centavos). (fls. 196).xxv)Mandado de 

Penhora (n.º 03619, 22.11.2007, fls. 201) da 1.ª Vara do Trabalho da 23.ª 

Região, Processo de Execução, N.º 00216.2007.001.23.00 - 0, tendo como 

Exequente: Solange Schram Shmidt, e Executado: Espólio de Pierre Marret, 

representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 8.070,86 

(oito mil setenta reais e oitenta e seis centavos). (fls. 202).xxvi)Mandado 

de Penhora (n.º 02407, 07.12.2007, fls. 205) da 8.ª Vara do Trabalho da 
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23.ª Região, Processo de Execução, N.º 02051.2006.008.23.00 - 5, tendo 

como Exequente: Eva Gonçalina da Silva, e Executado: Espólio de Pierre 

Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 

38.729,31 (trinta e oito mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e um 

centavos). (fls. 206).xxvii)Mandado de Penhora (fls. 272, 14.03.2008), 

realizada pela Justiça Federal da Seção Judiciária da 1.ª Região, Quarta 

Vara, referente ao Processo de Execução N.º 2003.36.00.007115 – 9, 

tendo como Exequente: Fazenda Nacional – Classe 3100 e Executado: 

Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, 

no valor de R$ 11.053,30 (onze mil cinquenta e três reais e trinta 

centavos). (fls. 272/283),xxviii)Mandado de Penhora (fls. 829, 26.04.2011) 

da 4.ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso – Justiça Federal, 

Execução Fiscal, Processo n.º 2007.3519 – 1, tendo como parte 

Exequente: Fazenda Nacional e parte Executada: Espólio de Pierre Marret, 

no valor de R$ 114.474,12 (cento e quatorze mil quatrocentos e setenta e 

quatro reais e doze centavos). (fls. 830).xxix)Mandado de Penhora (fls. 

1.246, 10.07.2013) realizada pela Justiça Federal da Seção Judiciária da 

1.ª Região, Quarta Vara, referente ao Processo de Execução N.º 

2009.36.00.007051 - 5, tendo como Exequente: Fazenda Nacional – 

Classe 3100 e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 21.344,08 (vinte e um mil 

trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos). (fls. 

1.246).xxx)Ofício n.º 568 (fls. 247, 02.05.2008) da Vara do Trabalho de 

Alta Floresta, Processo de Execução, N.º 00107.2007.046.23.00 - 4, tendo 

como Exequente: Aparecida Rosa de Lima e Executado: Espólio de Pierre 

Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, onde encaminha 

ata de audiência de homologação de acordo, para que esse Juízo tome as 

providências necessárias. (fls. 248/249).xxxi)Mandado de Penhora (n.º 

01691, 06.05.2008, fls. 264) da 3.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, 

Processo de Execução, N.º 00811.2006.003.23.00 - 8, tendo como 

Exequente: Devanil Nenês Ezequiel e Executado: Espólio de Pierre Marret, 

representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 16.810,79 

(dezesseis mil oitocentos e dez reais e setenta e nove centavos). (fls. 

265).xxxii)Mandado de Penhora (n.º 01131, 07.05.2008, fls. 258) da 4.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

01613.2003.004.23.00 - 5, tendo como Exequente: Maria Derza Martins, e 

Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 48.748,03 (quarenta e oito mil setecentos 

e quarenta e oito reais e três centavos). (fls. 259).xxxiii)Mandado de 

Penhora (N.º 01289, 17.06.2008, fls. 287) da 7.ª Vara do Trabalho da 23.ª 

Região, referente ao Processo de Execução n.º 00.932.2006.007.23.00 – 

5, tendo como Exequente: Jair Lopes da Fonseca e Executado: Espólio de 

Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de 

R$ 58.052,22 (cinquenta e oito mil cinquenta e dois reais e vinte e dois 

centavos). (fls. 288/290).xxxiv)Mandado de Penhora (n.º 1.641, 

23.08.2010, fls. 620) da 7.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, Processo de 

Execução, N.º 0103200 – 89.2010.5.23.0007, tendo como Exequente: José 

Ricardo Ayres Rodrigues e Executado: Espólio de Pierre Marret, 

representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 17.460,67 

(dezessete mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete 

centavos). (fls. 621/627).xxxv)Mandado de Penhora (N.º 2817, 

05.08.2008, fls. 321) da 3.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, referente ao 

Processo de Execução N.º 00812.2006.003.23.00 - 2, tendo como 

Exequente: Maria Valquíria Gomes Brito e Executado: Espólio de Pierre 

Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 

15.009,78 (quinze mil nove reais e setenta e oito centavos). (fls. 

322).xxxvi)Mandado de Penhora (N.º 01983, 19.08.2009, fls. 548) da 1.ª 

Vara do Trabalho da 23.ª Região, referente ao Processo de Execução N.º 

01498.2002.001.23.00 - 9, tendo como Exequente: Instituto Nacional do 

Seguro Social (I.N.S.S.)/Rosenete da Rosa Queiroz e Executado: Espólio 

de Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor 

de 28.123,11 (vinte e oito mil cento e vinte e três reais e onze centavos). 

(fls. 549).xxxvii)Auto de Penhora (fls. 1.334, 18.08.2014) da 2.ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT, Processo n.º 

5729-14.2006.811.0002, tendo parte Exequente: Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso; Executado: Espólio de Pierre Marret, representado 

por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 39.000,26 (trinta e nove 

mil reais e vinte e seis centavos).Determino que o Senhor Gestor certifique 

quanto a regularização das referidas penhoras no rosto dos autos. 

Determino que o Senhor Gestor após a regularização das penhoras 

oficie-se os respectivos Juízos Trabalhistas para ciência da decisão em 

cada processo informado nos autos.Verifico que seguidos pedidos de 

penhora nos autos informados pela Justiça do Trabalho foram 

desconstituídas (fls. 966e 967 ) e, portanto, não serão considerados para 

efeitos para pagamento de ordem cronológica das dívidas do 

espólio.Informem-se os respectivos Juízos Trabalhistas sobre a decisão, 

bem como os Credores.Diante da anulação dos autos de arrematação (fls. 

1.357/1.362), tendo sio determinada a devolução do dinheiro (fls. 1.406), 

cumpre determinar a realização de nova avaliação dos bens do 

Espólio.Intimem-se os Herdeiros e Credores Trabalhistas.Intimem-se as 

Fazendas Públicas: Municipal, Estadual de Federal.Expeçam-se as Cartas 

Precatórias para as Comarcas de: Juína, Diamantino, Alta Floresta e 

Peixoto de Azevedo, todos do Estado de Mato Grosso solicitando nova 

Avaliação dos bens do espólio:i)01 (um) Lote Urbano, n.º 26, Quadra 02, 

Eixo Comercial, situado no Núcleo Pioneiro Projeto Juína, no Município de 

Juína - MT, inscrito na matrícula n.º 18.706, Livro 2 – BH, no Cartório do 

Segundo Ofício – Juína – MT; ii)01 (um) Lote de terreno, situado na Rua 

João Batista de Almeida na Comarca de Diamantino – MT, registrado no 

Livro 18, fls. 159, no Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Diamantino – 

MT;iii)01 (um) Lote de terreno, n.º 04, situado na Rua 05, Setor F, na 

Comarca de Alta Floresta – MT, registrado no Livro 29A, fls. 079/080, no 

Cartório “DALLA RIVA”, na Comarca de Alta Floresta – MT; iv) 01 (um) 

Imóvel Urbano, situado no Loteamento denominado “Cidade de Peixoto de 

Azevedo”, situado na Cidade de Peixoto de Azevedo, correspondente ao 

Lote n.º 04, Quadra 31, inscrito na matrícula n.º 624 – Ficha 01, Livro 02 – 

Registro Geral – do 1.º Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de 

Azevedo – MT.Por fim, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá – MT, 09 de outubro de 2.018.Luis Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1011549 Nr: 28227-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCFP, MCB, ADCFP, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9.528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Miranda Silva - 

OAB:OABMT13.667

 DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Considerando o 

teor da certidão de fls. 150, resta prejudica a presente audiência, por este 

motivo redesigno o presente ato para a data de 18/03/2019, 13h00min.Sai 

intimado a parte autora na pessoa de sua procuradora, bem como seu 

Advogado. A parte autora deverá informar no prazo de 10 (dez) dias o 

endereço atualizado da parte requerida.Intime-se a parte requerida e seus 

Advogados.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

Kirche

Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816831 Nr: 23262-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVDS, MVVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O, ROSIMERE DE LIMA FONSECA - OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DOS 

DOCUMENTOS DE FLS.101/151....
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1116978 Nr: 17450-88.2016.811.0041

 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: TADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Pelo que consta 

dos autos verifico quanto à desnecessidade de produção de outras 

provas.A parte requerente, neste ato dispensa a produção de provas, 

bem como a Defensora Pública que defende os interesses do 

requerido.Dada a palavra ao Defensor Público: MM Juiz –Busca a autora 

obter a guarda da neta Julia Roberta, a qual está em sua companhia desde 

o nascimento, recebendo todo o auxilio, material e afetivo, para seu 

crescimento saudável. A genitora da criança é falecida, enquanto o pai há 

mais de 10 anos está ausente, com paradeiro desconhecido. Desta forma 

com o objetivo de regularizar a situação fática existente, sendo já 

realizado o estudo psicossocial, como se observa às fls. 36/39, requer a 

autora à procedência da ação conforme pleiteado na inicial.Dada à palavra 

a Defensora Pública nomeada como curadora especial: MM Juiz – 

Reque-se alegações de forma remissiva.Dada a palavra ao Ministério 

Público: MM Juiz –Diante da Certidão de fls. 90 e 85, opino pela decretação 

da revelia do réu, assim como pelo julgamento antecipado da Lide pela 

desnecessidade de produção probatória e pelo fato de que o Estudo 

Psicossocial juntado Às fls. 36 a 39, indicar que a regularização da guarda 

corresponde a uma confirmação do fato. Opino pelo deferimento ao 

pleiteado na petição inicial, fixando-se a pensão alimentícia em ratificação 

aos alimentos provisórios de fls. 28 e 28 verso.Pelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc...Venham conclusos para a prolação da 

Sentença.Ciente o Ministério Público e ambos os Defensores 

Públicos.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 797408 Nr: 3784-25.2013.811.0041

 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: JFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDB, AVDB, RVB, EVDF, BSB, GMDS, PSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:OAB/MT 7931

 DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Compulsando 

os autos verifico que a parte autora não foi intimada da presente audiência 

conforme Certidão de fls. 143, não havendo comprovação também da 

intimação dos Advogados.Compareceu em audiência a requerida Sra. 

Pedrosa acompanhada de sua Advogada, que representa os demais 

requeridos.Verifico que a requerida Beatriz, durante a tramitação 

processual atingiu a maioridade civil, motivo pelo qual deverá regularizar a 

sua representação processual, excluindo a sua genitora, a Sra. Gloria 

como sua assistente nos presentes autos.Redesigno a presente audiência 

para a data de 14/03/2019, às 16h00min.Saem intimadas a requerida Sra. 

Pedrosa e sua Advogada que representa os demais requeridos.

Os demais requeridos: Jucileia, Anderson, Roberta e Beatriz, saem 

intimadas na pessoa de sua Advogada.Saem intimadas as testemunhas 

presentes no Fórum, arroladas pela defesa: BENEDITA DE ARRUDA 

MAMEDE, MARLENE VARGAS e ZIRLENE DA SILVA.Intime-se a 

requerente Juliane Pessoalmente, bem como os seus Advogados.Ciente o 

Ministério Público.Cumpra-se.

 Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 762217 Nr: 14728-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACXDFES, LXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 762217

Trata – se de OPOSIÇÃO formulada por AGATHA CRISTIE XAVIER DE 

FRANÇA representada por sua genitora LUCILVANE XAVIER DE FRANÇA.

Nos autos em apenso sob os códigos 753708 e 761844, houve sentença 

rejeitando os pedidos iniciais, deste modo entendo pela extinção da 

presente ação.

Denota - se não haver interesse da parte quanto ao prosseguimento do 

presente feito ante o julgamento da ação, nos autos em apenso.

O art. 485 inciso VI, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (...).

Assim sendo, JULGO EXTINTO sem por verificar ausência de interesse 

processual da parte autora.

Sem custas.

Transitado em Julgado certifique – se e remeta – se ao arquivo, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319863 Nr: 21926-87.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS, para devolução dos autos nº 

21926-87.2007.811.0041, Protocolo 319863, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790341 Nr: 44387-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

44387-77.2012.811.0041, Protocolo 790341, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924054 Nr: 45907-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESR, ESDSGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DULCE HELENA 

GAHYVA, para devolução dos autos nº 45907-04.2014.811.0041, 

Protocolo 924054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039650-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MIRANDA DA COSTA (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, visto que está acamado 

(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 o Sr. 

PEDRO PAULO FERREIRA como curador provisório do interditando PEDRO 

MIRANDA DA COSTA, 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. Determino a realização de Estudo 

Psicossocial na residência do interditando, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá 

- MT, 14 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034468-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA PETINARI FERRATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FABER DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado (ID 15059959), o 

executado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040065-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSSARA RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE BENACCHIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

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. 1040065-84.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

determino ao Sr. Gestor que verifique, no juízo de origem, se a ordem que 

decretou a prisão civil encontra-se vigente, certificando nos autos. Sendo 

positiva a resposta, cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de 

mandado. Após decorrido o prazo assinalado no Mandado de Prisão, in 

casu 90 dias, ainda que não tenha sido efetuado o pagamento da dívida, 

deverá o devedor de alimentos ser posto imediatamente em liberdade, 

independentemente de outro despacho, o mesmo se aplicando em caso de 

pagamento, do valor devido. Sobrevindo aos autos informação acerca do 

cumprimento da ordem de prisão, comunique-se ao deprecante, prestando 

as informações. Finalmente, atingida à finalidade, observando as 

formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e 

homenagens de estilo, o mesmo se aplicando acaso seja constatado, 

perante o juízo deprecante, que a ordem que decretou a prisão civil não 

encontra-se em vigor. Às providências. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037982-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. (REQUERENTE)

MARIA EDILZA DA CRUZ AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIDERCLEI ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037982-95.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008084-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. W. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. O. S. (RÉU)

M. D. O. A. (RÉU)

Outros Interessados:

J. F. N. (TESTEMUNHA)

J. C. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. M. D. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S Ã O  P R O C E S S O  n. 

1008084-91.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 3.360,00 ESPÉCIE: 

[Regulamentação de Visitas, Oferta]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: NILTON WAGNER SANCHEZ POLO PASSIVO: 

WAGNER JUNIOR DE OLIVEIRA SANCHEZ, representado por MARILZA DE 

OLIVEIRA ARRUDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que 

lhe compete, sob pena de extinção. CERTIDÃO: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com fundamento no §4.º do art. 

1.206 da C.N.G.C., impulsiono estes autos para expedir mandado para 

intimação pessoal da parte exeqüente, para no prazo de 5 (cinco) dias dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, sob pena de 

extinção. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do 

prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLOS HENRIQUE SALIES 

RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 21 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017322-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. S. (RÉU)

A. V. D. A. S. (RÉU)

W. G. D. C. (RÉU)

E. D. A. S. (RÉU)

E. D. A. S. M. (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 1017322-80.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 16048332, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025185-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. D. M. (REQUERENTE)

M. R. A. D. M. (REQUERENTE)

M. G. A. D. M. (REQUERENTE)

GRAZIELLY GLENDA ANTUNES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE MIRANDA (INVENTARIADO)

ALESSANDRA DE ASSIS (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S Ã O  P R O C E S S O  n. 

1025185-24.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: 

[Administração de Herança, Sucessão Provisória]->INVENTÁRIO (39) 

POLO ATIVO: GRAZIELLY GLENDA ANTUNES DE MIRANDA POLO 

PASSIVO: JOSE BENEDITO DE MIRANDA e ALESSANDRA DE ASSIS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE para conferir 

prosseguimento à ação, indicando os bens a serem inventariados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. DECISÃO: VISTOS, ETC. 

Intime-se, pessoalmente, a inventariante para conferir prosseguimento à 

ação, indicando os bens a serem inventariados, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo, considerando a existência de 

interesse de incapaz, manifeste-se, na sequência, o Ministério Público. Às 

providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLOS HENRIQUE SALIES 

RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 21 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039359-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY PEREIRA DE SA OAB - 764.234.844-49 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039359-04.2018.8.11.0041 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 

16598093 - "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 NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar que o autor 

postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser firmada por ele, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências." 

Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848559 Nr: 51882-41.2013.811.0041

 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: LAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 51882-41.2013.811.0041, 

Protocolo 848559, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146423 Nr: 30201-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 30201-10.2016.811.0041, 

Protocolo 1146423, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149171 Nr: 31319-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJVDS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVID SEABRA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 31319-21.2016.811.0041, Protocolo 

1149171, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137710 Nr: 26427-69.2016.811.0041

 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: ECDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

26427-69.2016.811.0041, Protocolo 1137710, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947655 Nr: 58938-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDC, GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10.588/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

58938-91.2014.811.0041, Protocolo 947655, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111002 Nr: 15075-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDFB, FSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB, MRDJOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:JACIARA, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

15075-17.2016.811.0041, Protocolo 1111002, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743214 Nr: 40167-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DJADJ, MSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

40167-70.2011.811.0041, Protocolo 743214, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149181 Nr: 31326-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHMDS, MLMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

31326-13.2016.811.0041, Protocolo 1149181, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001144-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A 

(ADVOGADO(A))

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 1001144-56.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença opostos por João Paulo dos Santos em face de 

Gustavo Cardoso Leandro Araujo, ambos qualificados nos autos. Aduz o 

impugnante, na peça de ID. 12383571, que faz jus ao benefício da 

assistência judiciária gratuita, requerendo a sua concessão. No mérito, 

alega a inexequibilidade do título, sob o argumento de que o processo de 

conhecimento correu à sua revelia, e, em decorrência, não haveria no que 

se falar em sucumbência, nos termos do artigo 525, §1º, I, do CPC/2015. 

Requer, alternativamente, a suspensão do pagamento pelo período de até 

cinco anos, em decorrência do seu estado de miserabilidade. Concitado a 

manifestar-se, o impugnado deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para resposto, ID. 12723504. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar que não há 

necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos 

autos, motivo pelo qual julgo o processo na fase em que se encontra. Pois 

bem. Alega o impugnante a inexequibilidade do título executivo porquanto, 

no processo de conhecimento, fora julgado à revelia, logo, incabível sua 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ocorre que, 

pelo que se extrai do título exequendo, o requerido fora devidamente 

citado e, por não comparecer à audiência designada e tampouco 

apresentar resposta no prazo legal, houve a decretação de sua revelia 

(ID. 11433865). Sem dúvida, o artigo 525, §1º, inciso I, do CPC/2015 dispõe 

como matéria de defesa a ser arguida na impugnação a “falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”, tal 

como efetuado nos autos. Todavia, não é a decretação da revelia que 

importa em nulidade do título executivo, mas sim a “falta ou nulidade da 

citação” se o processo correu à revelia na fase cognitiva. Entrementes, o 

impugnante não alega a nulidade ou ausência de citação, e também tal 

situação não evola-se dos autos, de maneira que a pura e simples 

decretação de sua revelia não importa em óbice para a condenação em 

honorários sucumbenciais. Em decorrência, tratando-se de situação 

diversa à falta ou nulidade da citação, a revisão do título executivo judicial 

deve ser efetuado pela via processual adequada, não sendo cabível à 

arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, eis que 

não se enquadra no rol taxativo do artigo 525, §1º, da lei processual em 

vigor. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, na sequência, homologo o valor apresentado na peça de 

ingresso. De outro viés, no que atine a pretensão da concessão da justiça 

gratuita, vindicada pelo executado em sua peça impugnatória, tendo 

encartado aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos 

demais documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Todavia, assinalo que a concessão 

não opera efeitos retroativos, de maneira que não alcançará a coisa 

julgada formada pela sentença exequenda, como também não importará na 

suspensão da exigibilidade do título objeto da presente. Em idêntico 

sentido, colha-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE 

LEGAL DE CABIMENTO. ART. 525, § 1º, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO CURSO DA LIDE. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA 

DA PARTE. EFEITOS EX NUNC. Tratando-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença, a parte impugnante manejar o procedimento 

segundo as hipóteses legais de cabimento previstas (art. 525, § 1º, do 

CPC), sob pena de rejeição liminar da peça processual. Situação dos 

autos no qual a parte agravante deixou de apontar qualquer situação legal 

de cabimento da impugnação apresentada. Benefício da gratuidade que 

pode ser pleiteado a qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente 

se demonstrada a alteração da condição econômica da parte a pretender 

o beneplácito perseguido. A decisão concessiva, entretanto, não opera 

efeitos retroativos, de modo que a benesse só alcançará despesas 

futuras. Precedentes do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJRS, 

Agravo de Instrumento Nº 70078364551, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

12/09/2018) Em decorrência, a execução dos honorários prosseguirá em 

seus ulteriores termos, sendo certo, ainda, que a assistência judiciária 

gratuita ora concedida não retroagirá para alcançar despesas pretéritas 

atingidas pela coisa julgada, refletindo, apenas, na condenação do 

executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% em 

decorrência do não pagamento espontâneo da dívida exequenda, bem 

assim do valor da multa, também de 10%, logo, exigível apenas o valor 

principal. Outrossim, proceda-se com uma tentativa de penhora online do 

valor de R$ 663,39 (seiscentos e sessenta e três reais e trinta e nove 

centavos), nas contas do impugnante, através do Sistema BacenJud, 

devendo os autos permanecer no gabinete até que se processe a ordem 

de constrição de valores, nos termos do artigo 512 da CNGC. Sendo 

frutífera a tentativa supra, deverá ser realizada sua transferência para a 

Conta Única do Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor expedir o 

necessário para vincular à uma subconta relacionada a este processo. 

Sem prejuízo, caso o bloqueio seja infrutífero, determino a Secretaria que 

se expeça o mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para o 

pagamento do valor devido, conforme determinado da decisão de ID. 

12078220 – item 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036953-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA BENEDITA AIRES OAB - 034.310.441-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1036953-10.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Agosto/2018 a Outubro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal da menor, a saber, Conta n.º 

67.579-2, Agência n.º 1216-5, do Banco do Brasil, comprovando nos 

autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam 

demonstradas quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in 

fine, da lei processual, desde já determino o protesto do pronunciamento 

judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, 

se manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 

827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 21 

de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039764-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. X. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARICE XAVIER DOS SANTOS OAB - 005.711.941-41 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANILSON DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039764-40.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada 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) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal do exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Apresentada a peça de defesa mencionada, ou 

decorrido in albis o prazo para a sua interposição, certifique-se e 

conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 21 

de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039761-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. X. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARICE XAVIER DOS SANTOS OAB - 005.711.941-41 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANILSON DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039761-85.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Agosto/2018 a Outubro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora dos exequentes ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal do menor, a saber, Conta n.º 

9870-4, Agência n.º 1918, Operação 023, da Caixa Econômica Federal, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso 

suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas 

no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já determino o 

protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040024-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA GLORIA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SARAIVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1040024-20.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, 

todavia, o presente fora distribuído para esta serventia cível. Desta feita, a 

teor do disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino a remessa à 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 
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presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 21 de 

novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039585-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE REGINA ANJOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO TEODORO DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039585-09.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Por conseguinte, vislumbro 

tratar-se de Ação de Interdição Judicial com Pedido de Antecipação dos 

efeitos da Tutela Jurisdicional ajuizada por Dione Regina Anjos do Carmo, 

em face de Benedito Teodoro do Carmo, ambas qualificadas nos autos. 

Relata na exordial, que o interditando é pai da requerente e que este é 

portador de Alzheimer (CID 10 G 30 e F00), além de apresentar problemas 

inerentes a idade avançada, o mesmo não encontra-se em condições de 

gerir os atos de sua vida civil. Em decorrência, a requerente postula a 

concessão de tutela provisória para que seja nomeada como curadora 

especial do requerido, na qualidade de sua filha. Vindica, ainda, a 

concessão da assistência judiciária gratuita, além da interdição definitiva 

do demandado. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Analisando o pedido de tutela provisória vindicada, necessário salientar 

que o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao 

magistrado a nomeação de curadora provisória ao interditando, quando 

houver justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua 

vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos 

legais se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do atestado médico 

acostado no ID. 16512302, que o interditando possui Alzheimer, além de 

apresentar dificuldades de locomoção é dependente de terceiros para 

atividades diárias, deixando entrever que não possui autonomia para 

praticar os atos corriqueiros da vida civil, evidenciando, assim, a 

probabilidade do direito. De outro vértice, também constato a presença do 

fundado receio de dano, diante do quadro de saúde do interditando, uma 

vez que este, a princípio, não possui o necessário discernimento para a 

prática dos atos da vida civil, evidenciando que a demora poderá 

ocasionar prejuízo com relação a sua própria pessoa e a gestão de seus 

bens. Pondero, ainda, que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do 

deferimento da tutela de urgência vindicada, a qual poderá ser revogada a 

qualquer momento. No mais, não se pode deixar de mencionar que a ação 

de interdição é instrumento processual destinado à defesa dos interesses 

do incapaz, sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela 

provisória postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte 

ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, 

visa proteger a pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de 

certa circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São Paulo: Saraiva 2017. 1ª. p. 1.421). Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual, DEFIRO o pedido de tutela, por conseguinte, 

NOMEIO a Sra. Dione Regina Anjos do Carmo (filha) como curadora 

provisória do requerido Benedito Teodoro do Carmo, a fim de que possa 

assisti-lo nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 

13.146/2015). Em decorrência, determino seja lavrado o termo de 

compromisso, nos moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, 

ficando autorizado, provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar 

os atos necessários para gerir e administrar os bens do curatelado, 

ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será exclusivamente 

para fins de postulação e recebimento de benefício perante o INSS, 

representação perante entidades médico-hospitalares e demais atos 

inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos públicos e 

empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à prestação 

de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto 

no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de 

Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer 

outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da 

curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

No mais, designo audiência para entrevista do interditando (art. 751 do 

CPC) para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h30min. Cite-se o 

interditando, cientificando-a, ainda, que, querendo, poderá impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 

245, §1º, do Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos termos 

do art. 752, § 2º, do CPC, caso o Interditando ou qualquer das pessoas 

nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no processo, 

nomeio para exercer o munus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de 

seus i. Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, 

bem assim para requerer o que entender de direito. De outro viés, 

necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias 

agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços envidados por 

esta magistrada para a realização de convênio a fim de atender os 

beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a 

entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do processo até 

que a situação seja solucionada, determino que a equipe técnica deste 

Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize estudo psicossocial no local que se encontra o curatelando, a 

fim de verificar a atual situação do interditado e a possibilidade de 

concessão da curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem 

prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora que instrua o 

processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas 

que possuir, com o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. 

Após, com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031620-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA THOMAZ (REQUERENTE)

MARIA LUCINETI DA SILVA SALINAS (REQUERENTE)

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

SEVERINO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSÉ CLAUDINEI DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1031620-77.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, necessário 

salientar que os documentos anexados a exordial não contêm a devida 

descrição identificadora de cada arquivo, conforme as disposições do art. 

32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad 

litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação 

e organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 
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ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Pretendem os requerentes a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, 

a capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, 

vez que as custas processuais e demais despesas serão suportadas 

pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 

58.221,20 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e vinte 

centavos) à causa, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, porquanto, dos documentos que instruem os 

autos se pode presumir que o espólio possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas e demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC. Prosseguindo, vislumbro que 

os interessados pretendem promover conjuntamente os inventários de 

Raimunda Chagas da Silva, Severino Rosa da Silva e José Claudinei da 

Silva. Conforme prevê o art. 672 do códex processual, a cumulação de 

inventários de pessoas diversas será lícita quando houver: I - identidade 

de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças 

deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma 

das partilhas em relação à outra. Ressai dos autos que o Sr. Severino, 

após ficar viúvo casou-se novamente, restando evidente que não há 

identidade de herdeiros entre os deixados por ele, deixados pela Srª. 

Raimunda e pelo Sr. José Claudinei. Desta feita, recebo, nestes autos, tão 

somente o inventário referente à Sraª Raimunda Chagas da Silva. Por 

conseguinte, nomeio como inventariante a filha da de cujus Eva Aparecida 

Gomes da Silva, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 

do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, deverão 

ser apresentadas aos autos, as certidões negativas da Fazenda Pública 

Federal (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o comprovante de pagamento/isenção 

do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, todos em nome da 

falecida, e, certidão de inexistência de testamento deixado pela extinta, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das 

primeiras declarações e documentos suso mencionados, cite-se 

interessada Maria José da Silva Conceição, no endereço constante na 

exordial, e a Fazenda Pública, para, querendo, manifestarem-se sobre as 

primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

626 e ss do Código Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039697-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE BENETOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA SERRA OAB - RO3436 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO BENETOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039697-75.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Por conseguinte, verifico 

que não foram encartados aos autos, os documentos indispensáveis à 

propositura da presente ação, qual seja, a cópias dos documentos 

pessoais das partes, desta feita, faculto, o prazo de 15 (quinze) dias, 

para que seja sanado os defeitos apontados, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. 

Outrossim, constato, ainda, que o requerente deixou se acostar ao feito, 

os atestados médicos ou qualquer documento que comprove a patologia 

do requerido, além do mais, sequer discorreu nos fatos da exordial qual é 

a doença do mesmo, razão pela qual, faculto à parte autora que instrua o 

processo, no mesmo prazo suso, com atestados, laudos, exames e 

receitas médicas atualizadas, bem assim traga esclarecimentos acerca da 

eventual patologia do requerido, prognóstico de melhora ou evolução da 

doença. Decorrido o aludido interregno sem qualquer manifestação, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 21 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004768-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & LARA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO CEDEM (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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 a decisão 

proferida no incidente de suspensão retro, determino o sobrestamento do 

feito, até posterior decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023712-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR RODRIGUES FRIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016648-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON FAUSTO LIMA (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1032353-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (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: 1001790-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MONTEIRO DOS REIS E SILVA (AUTOR(A))

JUSCELINO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

CRISTINA PAULA PALUDO (AUTOR(A))

EDMILSON MARQUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1020361-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PENHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007951-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANELYSE DUARTE BRANDAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 0504017-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DA COSTA SALVATIERRA (AUTOR(A))

ODILZA FERREIRA LEMES (AUTOR(A))

HUGO SALVATIERRA (AUTOR(A))

EDSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GERSON SILVA RABELO (AUTOR(A))

IRACEMA JORGE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1029393-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1018833-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1033090-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA CORREA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1030981-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA TEIXEIRA DA COSTA MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª 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, ( ) Certidão de Impulso Processo Judicial Eletrônico nº. 

1030981-59.2018.8.11.0041 Por ordem do MM. Juiz de Direito desta vara 

especializada, autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar as partes para, no prazo legal, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009514-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER 

(IMPETRADO)

DIRETOR INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1035351-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

JOSE GARCIA GOMES MARTINS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

RENIR EVARISTO DA SILVA (AUTOR(A))

NILZA TEREZA RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

TENORIO FERREIRA (AUTOR(A))

RILDO CESAR AMARAL SILVA (AUTOR(A))

JOSE ROBERTO FERNANDES (AUTOR(A))

MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

WASD CANDIDO DE JESUS (AUTOR(A))

EDINO DA SILVA GAMA (AUTOR(A))

EDGAR ANDRADE DE FARIAS (AUTOR(A))

ILDOMAR NUNES DE MACEDO (AUTOR(A))

EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

DEUSDETE PEREIRA GARDEZ (AUTOR(A))

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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. DECISÕES: ID:16506050 : "ISTO POSTO, de acordo 

com as considerações supra INDEFIRO o pedido de ID 16436227, 

mantendo a decisão de ID 15987840, tal como foi lançada. No mais, 

prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID 15987840. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" ID 15987840: "Por conseguinte, intimem-se os 

autores relacionados acima, na pessoa de seu advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

(art. 290, CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036910-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1036910-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDO SUBTIL DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 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. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. (assinado eletronicamente) 

Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004221-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 a aparente 

incompatibilidade entre os elementos da ação na forma apresentada na 

peça de ingresso (pedido declaratório em mandado de segurança), 

determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da 

controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de 

março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 334150 Nr: 4760-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO JOÃO VAZ DE 

MELLO - OAB:23.666/OAB, LAURA GISELE MAIA SPÍNOLA - 

OAB:8678/MT, LUIZ GONZAGA ROSA - OAB:43379/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 334150 – Cautelar

Vistos, etc.

Autorizo o levantamento do montante depositado na espécie pelo autor, 

em favor deste, mediante a expedição do competente alvará, conforme 

determinado à fl. 94.

Após, nada sendo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se, 

observando-se as cautelas de praxe.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858452 Nr: 406-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE JESUS COELHO, MARINALVA ALVES 

SOARES, NELSON CEZARIO NETO, SUELIMAR PEREIRA DOS SANTOS, 

ZILDA OTENIO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 858452 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858457 Nr: 411-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONISETE FERNANDES SANTOS, MARIA NAZARETH 

RODRIGUES LOPES, MILSOLANGE ALVES ANDRADE, MARIANA 

NOMIYANA CARAVIER, NEUZA ALVES DOS ANJOS, NORETE DIAS 

CAMPOS DA SILVA, RITA FERNANDES SOARES, OSMARINA ORSOLI 

NUNES, VICÊNCIA SARDINHA DA COSTA, WALDELÚCIA MARIA SILVA 

PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 858457 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se a alteração do pólo ativo da demanda, 

relativamente ao credor Donizete Fernandes Santos, a fim de constar Zelia 

Neves de Almeida como sua sucessora processual, nos moldes do art. 

313, §2º, II do CPC.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 978214 Nr: 13154-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 978214 – Cautelar

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para, querendo, apresente impugnação a 

contestação, no prazo legal.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 907411 Nr: 35175-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BIANCHINI FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, GILBERTO DOS SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:MT/ 13713

 Autos n.º 907411 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 349771 Nr: 20120-80.2008.811.0041

 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: ISRAEL FERREIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 349771 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 392007 Nr: 27595-53.2009.811.0041

 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: ANTONIO ASSUNÇAO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 392007 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1005747 Nr: 25790-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHETERSON CALANZANS DO 

PRADO DUARTE - OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 1005747 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para, querendo, apresente impugnação a 

contestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1071739 Nr: 56185-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILENE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1071739 – Execução

 Vistos, etc.

Oficie-se o empregador da parte credora, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 948404 Nr: 59354-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ARAUJO BARROS, ELEDIL SEBASTIANA 

CARVALHO DA COSTA, JOELMA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO DORILEO, 

MARLI SMAK, ELIZABETE COSTA DA SILVA BRUNETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 
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- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE, ALLISON AKERLEY 

DA SILVA PROC DO MUNICIPIO - OAB:8.930

 Autos n.º 948404 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1023611 Nr: 33716-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ PEREIRA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - OAB:

 Autos n.º 1023611 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 973694 Nr: 11069-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 973694 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1245482 Nr: 19734-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA PEDROSO DE OLIVEIRA NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA D. AMORIM - 

OAB:9217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1245482 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1056709 Nr: 49455-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Autos n.º 1056079 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348618 Nr: 18916-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA PASSIONARIA COM ACES EM COURO 

LTDA, OLINTO BARBOSA DE AZEVEDO, MARIA DA PENHA DE AZEVEDO, 

IOLINA CARDOSO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SAVIO DANILO 

LOPES LEITE, para devolução dos autos nº 18916-98.2008.811.0041, 

Protocolo 348618, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004401-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003079-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005430-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001630-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005520-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032413-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento 

nº 02/2009, da Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do 

CPC, nomeio como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

inscrito no CRM-MT sob o nº 5753, que servirá independentemente de 

compromisso, com fundamento no artigo 466, do Novo Código de 

Processo Civil. Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos 

aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais). Intimem-se as partes 

para indicar assistentes técnicos e formular quesitos em 15 (quinze) dias. 

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação. Designo o dia 08/12/2018 às 9h (nove horas), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser realizada no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos, conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei 

n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE 

(Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 957187 Nr: 3648-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMA DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/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 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957187 Nr: 3648-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMA DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/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 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 957187 Nr: 3648-57.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMA DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, interpôs os 

presentes Embargos à Execução que lhe move EDMA DOMINGUES DA 

SILVA, qualificado nos autos, alegando, em síntese, que a lei exige rito 

diverso para o cumprimento das obrigações pela Fazenda Pública e o 

excesso no cálculo que procedeu a liquidação da sentença.

 Assim, pugna pela procedência dos embargos.

Nenhum documento acompanhou a inicial.

Recebido os embargos e intimado o Exequente, houve impugnação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo necessidade de dilação probatória no caso presente, passo 

ao julgamento conforme o estado do processo, eis que presente “in casu”, 

os requisitos do inc. I do art. 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de quantum a título de 

gratificação “excepcional de produtividade” aos Requerentes e das 

diferenças havidas pela não atualização da mencionada gratificação de 

produtividade, excluindo-se período atingido pela prescrição quinquenal.

Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as hipóteses 

exemplificativas do artigo 535, do Novo Código de Processo Civil, “in 

verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

Pois bem. O Embargante suscitou a impossibilidade de cumprimento da 

sentença em autos apartados consoante à legislação pertinente e a 

cumulação indevida das execuções.

No entanto, entendo que não houve prejuízo algum para o Estado de Mato 

Grosso, pois este fora citado e apresentou defesa regularmente por meio 

dos embargos à execução. Portanto, o contraditório e a ampla defesa 

foram assegurados.

 No tocante à cumulação indevida das execuções, entendo que não há 

sua ocorrência, visto que se trata de cumprimento de sentença, requerida 

pelo Exequente, mediante liquidação por cálculos, com valores 

determinados, regido pelo mesmo rito processual.

Ademais, o Exequente apresentou demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, preenchendo os requisitos constantes no artigo 534 do NCPC.

Dessa forma, não há que se falar em cumulação indevida das execuções.

Outro ponto arguido é quanto ao valor executado, pois alega o Embargante 

que nas planilhas apresentadas pelo Exequente, houve excesso de 

execução.

Sem razão o Executado, pois apesar de indicar que houve excesso na 

execução, não apresentou a planilha de cálculo atualizado.

 O Novo Código de Processo Civil, no §2º do art. 535, prevê:

“Art. 535. (...)

§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, 

pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição. (...)”.

 Este é o entendimento doutrinário, acerca do NCPC:

 “quando o devedor quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando 

excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline ao 

valor que reputa como correto. Trata-se de exceptio declinatória quanti, 

que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor 

atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à 

preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo 

impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende 

correto, ocorre a preclusão (...)”. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa 

Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1331)

Portanto, a Fazenda Pública tem a necessidade de declarar o valor que 

entende como correto, demonstrando o montante por meio de planilha de 

cálculos, o que não ocorreu no presente caso, pois nenhum documento 

acompanhou a petição de embargos.

Desta forma, a teor do que dispõem os preceitos legais acima citados e a 

doutrina majoritária, o pleito do Embargante não merece guarida.

Ainda, conforme já dito, restou individualizado na execução o objeto da 

condenação, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada 

do cálculo, apresentando demonstrativo para cada exequente, atendendo 

o determinado pelo §1º do art. 534, tornando, assim, líquido, certo e 

exigível o título executivo judicial, posto em execução.

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os 

embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de EDMA 

DOMINGUES DA SILVA.

Condeno o Executado no pagamento dos e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§1º e 2º do NCPC).

Certifique-se desta decisão nos autos em apenso.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052313 Nr: 47557-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON JOSÉ FERNANDES GOMES, ANDRE BREIT, 

JUNIOR COSTA DOS SANTOS, GEOVANA ISABEL REICHERT, PAULO 

ROGERIO DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 47557-52.2015.811.0041, 

Protocolo 1052313, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381712 Nr: 17523-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE FREITAS CONSONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 17523-07.2009.811.0041, 

Protocolo 381712, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944764 Nr: 57308-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIETE MIRIAN PEREIRA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 57308-97.2014.811.0041, 

Protocolo 944764, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028324-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS OAB - MT22723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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. Compulsando os autos, 

verifica-se constar a informação de ID. 15948647 dando conta do 

falecimento da autora. A autora faleceu em 12/09/2018, razão pela qual, 

foi requerida a extinção desta AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Ante o falecimento da 

autora é impossível a continuação do feito, uma vez que se trata de ação 

indisponível e de natureza personalíssima. Dessa forma, com fulcro no 

Art. 485, IX, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e nem honorários advocatícios, 

diante da gratuidade de justiça deferida à parte autora. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007609-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON FERRAZ DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - MT6912/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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:Verifico que houve a notificação da 

autoridade coatora, todavia, o mandado de segurança não necessita da 

concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037056-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: Compulsando os autos, verifica-se o 

pedido de desistência da ação, formulada pela Parte Autora ao ID. 

16463782 destes autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, que move 

MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE MESQUITA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Tendo em vista que ainda não houve a citação, não há 

óbice à homologação do pedido sem o consentimento do Impetrado. Dessa 

forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o 

processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033112-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE JARDIM DE PINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA MEDEIROS -FISCAL DE TRIBUTOS - MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

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:Diante desses fundamentos, ratifico a 

liminar deferida e CONCEDO A SEGURANÇA vindicada assegurando ao 

Impetrante a isenção quanto ao recolhimento do ITCMD sobre valores 

resgatados – junto a Bradesco Seguros – a título de previdência privada 

(VGBL). Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para 

os devidos fins. Determino que seja retirado sigilo das peças processuais 

assim marcadas pelo impetrante, haja a vista a falta de requerimento 

nesse sentido pelo impetrante. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034180-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CASALI PRANDINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES PIMENTEL OAB - MS16250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO 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: Diante desses fundamentos, DENEGO A 
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SEGURANÇA vindicada e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503273-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA CARRIJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 estaduais. 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 a exequente é 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 Estado de Mato Grosso para depósito, em conta única do juízo, 

dos honorários periciais. Caso contrário, voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009107-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 estaduais. 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 Estado de Mato Grosso para depósito, em conta única do juízo, 

dos honorários periciais. Caso contrário, voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004811-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIO MUZZI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista a certidão de ID. 1032487 (fl. 45) que relata 

que as informações da impetrada vieram desacompanhadas de 

instrumento de mandato outorgado pelo DETRAN, intime-se a Impetrada 

para que regularize sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando a procuração necessária. Após a juntada, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018930-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIG MERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

HUGO FLORENCIO DE CASTILHO OAB - MT15640/O (ADVOGADO(A))

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVENTOR AUGUSTO S. S. CORDEIRO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 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 PROCESSO n. 

1018930-16.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[PENALIDADES]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: 

EIG MERCADOS LTDA Endereço: EDIFÍCIO VIA CAPITAL, SALA 1504, SBN 

QUADRA 2 BLOCO F, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-911 

POLO PASSIVO: Nome: INTERVENTOR AUGUSTO S. S. CORDEIRO 

Endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, AVENIDA DOUTOR 

HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-910 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

cumprir a sentença deferida nos autos do processo acima identificado, 

nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 
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SENTENÇA: Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 21 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019447-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FRANCISCO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para 

manifestar-se acerca da petição de id.16580614, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033445-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA EUGENIA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI DE SOUZA (RÉU)

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 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: 1011062-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDESON DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039511-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEDROSA DUARTE (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante da informação contida na certidão de ID. 16543854, 

defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Cumpra-se com 

URGÊNCIA o despacho de ID. 16531490. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039753-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

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 etc. O impetrante pretende a 

concessão de liminar para licenciamento de veículos perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando a parte impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Deste modo, à 

vista do princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos 

supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034053-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GALVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Isso posto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada na exordial. Diante das especificidades do Ofício Circular 

nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504852-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

WILSON ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR(A))

FERNANDO REIS PEREIRA DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para 

manifestar-se acerca dos honorários periciais ofertados pela perita 

contábil, no prazo de 5 (cinco) dias OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-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, para 

manifestar-se acerca dos honorários periciais ofertados pela perita 

contábil, no prazo de 5 (cinco) dias. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038596-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIO LIMA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

(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: "...Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de suspender os efeitos do ato 

administrativo que suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação do autor. 

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 a ser 

cumprido por Oficial Plantonista. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039721-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMIRO LUIZ DE AMORIM FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Câmara Municipal 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: Diante do exposto, com respaldo jurídico 

no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 

e artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo 

artigo 300 e seguintes do CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Cite-se o Requerido para 

querendo, apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015769-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIZ ANDREATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970/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 decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. (...) intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 956465 Nr: 3303-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIL MARIA PADUA, ADENIL MARIA PADUA, 

CARLOS EDUARDO ASSUNÇÃO LEITE, AMARILDO PEDROSO DA SILVA, 

DANNIELLE ALMEIDA DOS SANTOS, DOMITILA JULIANA CORREA, 

KATIUSCIA GUIMARÃES YAMAOKA, MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS 

FONTOURA, NILTON PAULO XAVIER, EVANILDES AMORIM SOARES DA 

SILVA, EFRAIM AUGUSTO GONÇALVES, GISELE DE SOUZA CHEILLA, 

NADIR PINTO DE ARRUDA PAES, SAULO MARCELO DE SOUZA, TANIA 

MARIA CAMPOS LEITE SILVA, SONIA REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

BARBOSA, TANIA BAZZI

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos,

Intime-se a arte autora para se manifestar quanto a petição de fls. 

193/234, no prazo de 10(dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949460 Nr: 59987-70.2014.811.0041

 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: ARCARI TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME, ARTUR DOS REIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, resta provado que não houve o desequilíbrio econômico 

financeiro. Quanto à gratuidade da Justiça Gratuita, uma vez que a 

microempresa/requerente comprovou que não possui condições 

econômicas de arcar com as custas processuais, conforme documentos 

de fls.28/33. Neste sentido, é entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, na súmula 481, a saber: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Ante o exposto, 

defiro o pedido de assistência gratuita nos termos do artigo 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, e da Lei nº1.060/50. Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, consequentemente, EXTINTO 

O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do NCPC. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1049485 Nr: 46146-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA GOZALES LEÃO, CATARINA DE 

MAGALHÃES MEDEIROS, MARLY LEÃO MINGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA 

CAROLINA GOZALES LEÃO E OUTROS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

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.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037784 Nr: 40479-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA SIMONE GOMES FERREIRA ALBERNAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MAYRA 

SIMONE GOMES FERREIRA ALBERNAZ contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

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.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 830563 Nr: 36272-33.2013.811.0041

 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: SUENYR AUXILIADORA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, 

qual seja a de providenciar à Sra. Suenyr Auxiliadora de Moraes a cirurgia 

de Angioplastia Coronariana, com implante de stent farmacológico (ou 

outro procedimento de igual eficácia), conforme a prescrição médica. 

Nestes termos confirmo a decisão de antecipação de tutela.Sem custas, 

deixo de condenar o Requerido ao pagamento de honorários, por força do 

disposto na Súmula 421 do STJ:“Os honorários advocatícios não são 

devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de 

direito público a qual pertença.” Não cabe reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 906945 Nr: 34855-11.2014.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DA ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC.Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, 

§3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas 

necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 851186 Nr: 54153-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI PEREIRA DE MIRANDA, LEIA APARECIDA 

JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por IRACI 

PEREIRA DE MIRANDA e LEIA APARECIDA JUNQUEIRA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelas Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se as exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 437600 Nr: 15460-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA DO NASCIMENTO ROCHA, MARIA SONIA 

FERREIRA DE SOUZA, MARIA STEFANI ROCHA, MARIA SOUZA SILVA, 

MARIA SOZELEI FIGUEIREDO, MARIA STELLA SAGGIN, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DE ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO, MARIA 

TERESINHA BARBARA ALBUES, MARIA TERESA DE LARA SOUZA, 

MARIA SUELI VIEIRA MATTIELO, MARIA TEREZA DE OLINDA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Diante de todo o exposto, ACOLHO EM PARTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO 

reconhecendo a prescrição quinquenal no que concerne aos períodos 

anteriores 11/05/2005, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para reconhecer o direito ao recebimento da verba de aprimoramento à 

docência aos servidores aposentados substituídos processualmente pelo 

sindicato Requerente, CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento da 

referida verba observando a data de aposentadoria de cada Requerente 

para aplicação do percentual de 12% (doze por cento) e 6% (seis por 

cento) de acordo com o estabelecido nas Leis Complementares nº 159/04 

e 277/07, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, 

com incidência de juros de mora até julho/2001 de 1% ao mês 

(capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 

0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração 

oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelos índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, conforme precedente do STJ 

firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 

905.Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da 

condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, 

nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1017260 Nr: 30701-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELY PAIZANO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por SUZELY 

PAIZANO NEVES contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

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.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1040871 Nr: 42013-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro Dos 

Santos - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por EVANIR 

SILVA COSTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

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.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 375009 Nr: 11237-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DONIZETE THIBERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MARIA MAGALHÃES ROSA - 

OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOÃO REUS BIASI 

procurados judicial do requerente PEDRO DONIZETE THIBERIO em 

desfavor da ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 898566 Nr: 28764-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Intime-se a arte autora para se manifestar quanto a petição de fls. 

193/234, no prazo de 10(dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 821743 Nr: 27930-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO OGLIARI, ARILDI MARIZA SAUER 

PINHEIRO, CRISTIANE SPIER, EDINALVA APARECIDA DOS SANTOS 

SOCREPPA, ELIANE INÊS KULKAMP EYNG, ELZA RODRIGUES SANTANA, 

INES ZACHIA DE TOLEDO, ISABEL FORTUNATO DA PALMA, IZILDA DE 

LOURDES VELASCO RABELO, JUECY DE QUADROS FERREIRA, LONI 

MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por 

ALESSANDRO OGLIARI E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

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.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 904434 Nr: 33163-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE POMPEU DE BARROS PREZA, MARIA ALVES 

SODRE, MARIA BÁRBARA SOARES, MARIA LEUDINA DE ANUNCIAÇÃO, 

BENEDITA RIBEIRO TAQUES, EMANUEL DO ESPIRITO SANTO SILVA, 

PAULO SANTINO DE SOUZA, EDUARDO TOMIO IWASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Certifique-se Sra. Gestora se houve a devida intimação das partes, sobre 

o retorno dos autos da 2ª instância.

Em caso positivo, não havendo manifestações, encaminhem-se os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas no sistema.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 893737 Nr: 25724-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTÔNIO CUNHA, HILDA GARCIA, IZABEL 

MARIA DA SILVA, KATARINA CELINA DE BARROS ROCHA, IRACEMA 

SOUZA DA ROSA, KATIA CINIRA MONTEIRO LISBOA, JOSEFINA LEMES 

DE MORAES, JOÃO BOSCO DUTRA, IROTILDE TOLOTTI, JUSTINA 

MARTINS PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 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) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 2 2 5 - 5 0 0 0  e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

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 Município, 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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 850343 Nr: 53414-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZILDA ALVARENGA, MARIA DE LOURDES LIMA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

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.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 946989 Nr: 58565-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Analisando os autos verifico que em fl. 179 é informado o falecimento da 

parte autora, bem como é requerido o prazo de 90(noventa) dias, para 

habilitação de herdeiros, assim, por conseguinte, em fls. 182/191, os 

mesmos vem aos autos com a documentação necessária e pedem a 

devida habilitação como herdeiros sucessores.

 Portanto, em consonância com o art. 690, do CPC, determino a intimação 

do requerido para manifestar-se, no prazo de 5(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1005850 Nr: 25834-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANÍCIO CATARINO DA SILVA

 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 - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por JOANÍCIO 

CATARINO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC, bem como se manifestar em 

relação aos documentos e laudo pericial contábil particular produzido pelo 

exequente.

Com os documentos nos autos, intime-se o exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1035435 Nr: 39326-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE MARIA DE ARRDUA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por SILBENE 

MARIA DE ARRUDA FRANÇA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 998509 Nr: 22803-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA MACIEL METELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNA - OAB:14.818-MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por TEREZA 
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CRISTINA MACIEL METELLO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1034618 Nr: 38946-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRANSINA DA COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por EUFRASINA 

DA COSTA MAGALHÃES contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 876867 Nr: 14705-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PINTO DE ALMEIDA, ANGELA MADALENA CURVO, 

LUCINEI ALVES DOS SANTOS, SONIA CRISTINA MARTINS, LUCIANE DA 

SILVA OLIVEIRA, ALEXANDRA FERREIRA NUNES, ANGELO DA SILVA 

PRADO, WANDINÉIA NOGUEIRA FIXINA, TEREZA MADALENA DA 

SILVEIRA, YARA LUZIA DA COSTA BOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ANA PINTO 

DE ALMEIDA e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1006377 Nr: 26065-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA ALVES DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por SANDRA 

MARA ALVES DA SILVA NEVES contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 994201 Nr: 20618-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DE SOUZA BARBOSA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pimheiro Dos 

Santos - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por SUELY DE 

SOUZA BARBOSA DALLAGNOL contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 764006 Nr: 16625-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR ZEFERINO RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da comprovação de pagamento do RPV pelo executado, anexado 

às fls. 127/129, determino o rastreamento e a vinculação do valor 

correspondente aos presentes autos.

Em sendo eficaz, expeça-se alvará judicial, observando-se os dados 

bancários informados à fl. 132.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 868195 Nr: 8099-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS TATIANE RODRIGUES DO PRADO, DILMA 

FERREIRA DOS SANTOS, EDILEIA MARIA BATISTA, EUFRASIA DE 

OLIVEIRA, FRANCISCA DE ALMEIDA SARAIVA, JOSE AQUINO DA 

CONCEIÇÃO, JOSUE FERMINO DE SOUZA, KLEBER DA SILVA TRIGUEIRO, 

LYDIA DO NASCIMENTO E SILVA, CICERA MARIA PAULA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ELIS 

TATIANE RODRIGUES DO PRADO e outros contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1057729 Nr: 49885-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DA CONCEIÇÃO DE ARRUDA MARCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por DALVA DA 

CONCEIÇÃO DE ARRUDA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 837740 Nr: 42499-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, ANA DIAS DE 

AMORIM, ANA PAULA GOMES DE MORAES, ANTONIO MANOEL DE 

AMORIM, ANA MARIA PINHEIRO GAHYVA, ANDRÉA DOS SANTOS, 

ELENIR HONÓRIO DO AMARAL, CILMARA CONCEIÇÃO COELHO, EDILETE 

SILVA PEREIRA, DEISE MARQUES DE ALMEIDA PINHO, BEZAIR 

FELICIDADE DE OLIVEIRA, CÉLIA ALVES PEREIRA, CLEONICE 

GONÇALVES RIBEIRO, ERONDINA SILVA MARTINS, ETELVALAINE REIS 

ANDRADE, EUB REZENDE MURTINHO, EDILENE DE SOUZA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos, etc.
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Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença requerido por ANA MARIA 

DE ALMEIDA E OUTROS em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação 

da sentença como determinado no Acórdão do TJ/MT (o qual já transitou 

em julgado), que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por 

arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino sejam intimadas as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentarem os documentos pertinentes à liquidação, nos termos 

do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 756667 Nr: 8794-84.2012.811.0041

 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: JAMIR DA CRUZ XAVIER, FRANCISCO ASSIS BATISTA 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FRANCISCO BELO 

GALINDO FILHO, SERGIO CINTRA, DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.845/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do executado às fls. 237/240, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronunciar acerca do 

que fora arguido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1048004 Nr: 45435-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR TEREZINHA BIRCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CLAIR 

TEREZINHA BIRCK contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

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.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1040428 Nr: 41832-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOILSON 

GOMES DE SOUZA, onde aponta a existência de supostas contradição e 

omissão na sentença prolatada nos autos.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos às fls. 115/117-v.

 É o que tinha a relatar.

Decido.

Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios, conforme alega o embargado em 

suas contrarrazões.

Embora o novo CPC tenha trazido algumas alterações no instituto dos 

embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como 

seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição 

(art. 1.022), não sendo passível, portanto, de ser utilizado para 

acolhimento de irresignação em face de decisão, cabendo ao embargante 

utilizar-se do instrumento processual adequado a suscitar a discussão 

acerca dos pontos levantados em seu recurso.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 853926 Nr: 56540-11.2013.811.0041

 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: ÉNEAS CARDOSO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da manifestação às fls. 119/124, determino a suspensão do feito 

com a finalidade de intimar o Estado de Mato Grosso, mediante carga 

pessoal, para pronunciar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

moldes dos artigos 689 e 690 c/c 183 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 423774 Nr: 8054-97.2010.811.0041

 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: CÉLIA MAIZA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO A. CAMPOS DE 

PAULA - OAB:7561 MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a divergência de valores apresentada pelo Requerente e 

pelo Requerido, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a 

atualização dos cálculos de acordo com a sentença proferida e anexada 

às fls. 102/106.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038724 Nr: 40953-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARIA GALBIATI, MARIA HELENA GABRIEL DE 

SOUZA PANKOWSKI, VALDIRENE APARECIDA IVO FREITAS, HANDUS 

SILVA FREITAS, SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Intimem-se os exequentes para que se pronunciem acerca da 

manifestação do Estado de Mato Grosso, anexado às fls. 533/621, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 874900 Nr: 13348-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE RODRIGUES FRERES, ZENILDA PEREIRA DA 

SILVA SIQUEIRA, WEMERSON NEVES DE ALECRIM, FLORIZETH OLIVEIRA 

CAMPOS, FRANCILANE MARTINS DE SOUZA PEREIRA, IRENE LUCIA DOS 

SANTOS SOUSA, JACY GUIMARÃES OLIVEIRA SOUZA, JUCILENE 

ARAUJO MODESTO, MARIA DA CONSOLAÇÃO MACEDO, MARIA JOSE 

VAZ RODRIGUES, MAURA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se os exequentes para que se pronunciem acerca da 

manifestação do Estado de Mato Grosso, anexado às fls. 209/268, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968429 Nr: 8481-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAVALCANTE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 8481-21.2015.811.0041, 

Protocolo 968429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011319 Nr: 28155-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEY DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 28155-82.2015.811.0041, 

Protocolo 1011319, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037438 Nr: 40294-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE, NELY 

BORGES E SILVA, CRISTIANE LORENZON DE FREITAS, MARIA DE JESUS 

DACOL, ROSALICE FRANCISCA DA SILVA ABREU, SONIA DOS SANTOS 

MOURA CASTRO, CLAUDIA DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 40294-66.2015.811.0041, 

Protocolo 1037438, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878799 Nr: 15998-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 15998-14.2014.811.0041, 

Protocolo 878799, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032787-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOACY DE MORAES OLIVEIRA (AUTOR(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. Trata-se de Ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta por LOACY DE 

MORAES OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor 

requer, com urgência, o fornecimento do medicamento “Secuquinumabe 30 

mg (Cosentyx 300 mg)”. A autora relata, em síntese, ser portadora de 

Artrite Psoirásica (CID 10 M 07.0) com grave comprometimento das mãos, 

pés, joelhos, além de lesões na pele e unhas e a doença continua em 

evolução, razão pela qual necessita do referido fármaco. Com a inicial 

juntou documentos. Pareceres do NAT aos IDs. 10510220 e 12661649. 

Pedido de tutela de urgência deferido ao ID. 12666916. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação ao ID. 12823028, com 

preliminar de ausência de interesse processual. Impugnação à 

contestação ao ID. 12823829. As partes foram intimadas sobre provas. O 

Requerido informou não ter interesse em produzir novas provas e a 

Autora requereu a produção de prova pericial, inclusive apresentando 

seus quesitos. Em vistas, o Ministério Público manifestou pela procedência 

da ação, com confirmação da liminar deferida. É o que cumpria relatar. 

Decido. O processo está apto a ser julgado antecipadamente, nos termos 

do art. 355, I, CPC. Embora a autora tenha requerido a produção de prova 

pericial, tenho que a mesma se mostra desnecessária para o deslinde da 

causa, haja vista farta documentação juntada aos autos, bem como 
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parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). Nos termos do CPC: Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em 

decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial por sua 

desnecessidade e sigo para a análise do mérito, uma vez que a preliminar 

levantada pelo Requerido (ausência de interesse processual) com ele 

confunde-se. A discussão da presente ação se dá em torno do Direito 

fundamental à saúde! O direito à saúde qualifica-se como garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto, representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa esteira, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito publico 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Carta Magna. Não se podem desconsiderar os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Carta Magna, que impõem ao Poder 

Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário aos 

serviços de saúde. Tem-se, ademais, como princípio matriz de todos os 

direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa 

humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos 

da República, que visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos 

segundo os ditames da justiça social, graças à formação de uma 

consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos direitos 

de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir as 

desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado a obrigação de prover o seu exercício, nos 

termos precisos do art. 2º, vejamos: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”. O E. TJ/MT tem manifestado nesse sentido, como ora 

se transcreve: APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI – 

NECESSIDADE E URGÊNCIA COMOPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU 

SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – MULTA EXTIRPADA – 

RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol 

dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, 

sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, 

por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 

855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o 

§ 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição 

de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora 

necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais 

eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento 

da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. 

(Apelação/Remessa Necessária nº 134829/2016. Relator. Des. José 

Zuquim Nogueira. DJ 24-04-2018). Logo, não há que se olvidar que, para 

fazer valer o Estado Democrático de Direito é inevitável a garantia da vida 

digna do cidadão. Verifica-se dos autos que o medicamento requerido se 

mostra essencial para a vida, a saúde e a dignidade da requerente, razão 

pela qual a tutela de urgência foi deferida e deve ser confirmada. 

Ademais, mesmo que o medicamento pleiteado não conste de ato 

normativo do SUS, tenho que os documentos acostados aos autos 

atendem ao disposto no Recurso Repetitivo – Tema 106, o qual fixou a 

seguinte tese: 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. 

Recurso repetitivo - Tema 106. Acórdão publicado em: 04/05/2018. 

D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp) Diante de 

todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando o Estado 

de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja o de providenciar à 

senhora Loacy de Moraes Oliveira o fármaco SECUQUINUMABE 300MG, 

nas dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica. Nestes 

termos confirmo a decisão de antecipação de tutela deferida, tornando-a 

definitiva. Sem custas, deixo de condenar o Requerido ao pagamento de 

honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ: “Os honorários 

advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC. Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NATAL BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por LUIZ NATAL 

BORGES em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o 

recebimento de horas extras com os seus devido reflexos do período não 

prescrito (de 2007 a 2015) das horas que ultrapassarem 120h (cento e 

vinte horas) mensais ou subsidiariamente, da carga horária que 

ultrapassar 200h (duzentas horas) mensais. Conta o Requerente que é 

servidor público estadual integrante do Grupo TAF, e que presta seus 

serviços em regime de escala, com jornada de 10 (dez) dias de trabalho 

sem intervalos por 20 (vinte) dias de descanso, nos postos fiscais de 

divisa interestaduais. Alega que sua jornada de trabalho é de 40 

(quarenta) horas semanais, conforme prevê o art. 10 da LC nº 79/2000. 

Argumenta que o ato normativo que regulamenta a forma de execução da 

carga horária estipulou o cumprimento de 120 (cento e vinte) horas 

mensais, porém cumpre a jornada efetiva de 240 (duzentos e quarenta) 

horas mensais, ou seja, está laborando 120 (cento e vinte) horas a mais 

do que é determinado no art. 1º, §2º da Portaria nº 70/99/SEFAZ-MT e 40 

(quarenta) horas a mais se comparada com a lei que prevê o cumprimento 

de 200 (duzentas) horas mensais, configurando o labor extraordinário. 

Sustenta que em alguns meses existem mais de uma ordem de serviço 

gerando um acréscimo ainda maior, de onze e até doze dias ininterruptos. 

Informa que nos períodos de 08/2015 a 04/2015, 11/2014 a 06/2014, 

11/2013, 05/2012, 11/2011 a 09/2011, 08/2007 esteve designada à carga 

horária de cinco dias ininterruptos trabalhados e folgando dez dias, e no 

período de 05/2014 esteve designada à carga horária de três dias 

ininterruptos e folgando sete dias, devendo incidir também sobre esse 

período as horas extras. Pondera que o adicional noturno deve refletir 

sobre o valor das horas extras prestadas, conforme entendimento do E. 

TJMT. Requer a condenação do Requerido ao pagamento do valor relativo 

às horas extras respeitada a prescrição quinquenal das horas que 

ultrapassarem 120h (cento e vinte horas) mensais ou subsidiariamente, da 

carga horária que ultrapassar 200h (duzentas horas) mensais, solicitando 

ainda que o Requerido seja intimado a apresentar as suas fichas 

financeiras de 2007 a 2014. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

29/180. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 

187/199. Resposta à contestação às fls. 203/215. Intimados a especificar 

provas, a parte autora requereu a juntada de documentos (fls. 218/319). 

Parecer do Ministério Público às fls. 325/326, manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de 

interesse público. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito, passo 

a análise das preliminares levantadas pelo Requerido em sede de 

contestação. Alega a inépcia da inicial tendo em vista que o pedido não 

seria certo e determinado, em face de ausência de especificação do 

período da sobrejornada. O Requerente delimitou seus pedidos 

requerendo o pagamento de horas extras do período compreendido entre 

2007 a 2015, não havendo que se falar em ausência de pedido certo e 

determinado, razão pela qual rejeito a preliminar. Alega ainda a preliminar 

de prescrição quinquenal, uma vez que o Requerente ajuizou a ação após 

o transcurso de mais de 5 (cinco) anos dos fatos narrados na exordial. 
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Inicialmente cabe destacar que nos termos do Decreto-Lei n.º 20.910/32, 

prescreve em 05 (cinco) anos as ações, mesmo nas de indenização, 

contra a Fazenda Pública, devendo tal prazo contar do ato que violar 

direito. A prescrição quinquenal abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos. Sobre o prazo, mister colacionar julgado nesse 

sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO. 

HOMÔNIMO. INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO 

QÜINQÜENAL. QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 

CONSECTÁRIOS DA MORA. MATÉRIA PRECLUSA. 1. No julgamento do 

REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo 

Civil, esta Corte firmou entendimento no sentido de que nas ações de 

indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é o 

quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 2. No que respeita 

aos consectários da mora, seja o termo inicial da incidência dos juros, seja 

o índice a ser utilizado para fixação dos juros e da correção monetária, 

verifica-se estar a matéria preclusa, pois não suscitada pela União em 

apelação, não sendo hipótese de reexame necessário. 3. Recurso 

especial não provido.” (STJ - REsp: 1331703 RS 2012/0134908-4, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013). Aplica-se ao 

caso o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis: “Art. 3º Quando o 

pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto.” Observa-se que o Requerente 

ingressou com a ação em 27/01/2016, em razão disso levando-se em 

consideração o Decreto nº 20.910/1932, ressai dos autos que os valores 

pleiteados anteriores 27/01/2011 estão prescritos, pois uma vez contados 

da data do fato gerador de cada período até a interposição deste feito, 

decorreram mais de 05 (cinco) anos. Entretanto, os períodos 

compreendidos entre 27/01/2011 a 27/01/2016 – há de ser analisado o 

direito vindicado, uma vez não constatada a prescrição. Sendo assim, há 

de ser acolhida em parte a preliminar de prescrição alegada pelo 

Requerido, no que concerne aos períodos compreendidos até 26/01/2011. 

Apenas a título de esclarecimento, o espelho de suposto requerimento 

administrativo de horas extras formulado pelo sindicato não é suficiente a 

comprovar a interrupção da prescrição, pois não há comprovação de que 

o requerente seja filiado ao sindicato, bem como não há detalhamento dos 

pedidos formulados pelo sindicato. Superadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Conforme mencionado no relatório, pretende o 

Requerente o recebimento de horas extras e o reflexo do adicional 

noturno e das demais verbas em razão do regime de plantão exercido que 

ultrapassa a jornada prevista na Lei Complementar nº 79/2000. Vejamos o 

que disciplina a Lei Complementar nº 79/2000, que dispõe sobre o subsídio 

dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização 

do Estado de Mato Grosso: Art.10 O regime de trabalho dos ocupantes do 

Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais. Parágrafo único A 

forma de execução da carga horária de que trata o caput será 

regulamentada por ato do Poder Executivo. Da leitura do dispositivo acima 

mencionado, nota-se que o regime de trabalho dos integrantes do Grupo 

TAF não poderia ultrapassar 160 (cento e sessenta) horas mensais. 

Analisando os autos e os documentos acostados, observa-se que o 

Requerente trouxe algumas escalas de plantão correspondentes aos anos 

de 2007 a 2015 (fls. 43/179), porém tais documentos tratam-se de ordens 

de serviço sem a assinatura dos responsáveis legais, não comprovando 

que o Requerente efetivamente cumpriu a escala determinada e nem a sua 

frequência, uma vez que ausentes os cartões de ponto com horários de 

entrada e saída. Sem o documento que registra os efetivos horários de 

labor do Requerente, bem como a comprovação de cumprimento da escala 

determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão 

não podem ser presumidas. O Código de Processo Civil estabelece em seu 

inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da 

prova é da parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS E DESCANSO 

SEMANAL REMUNERADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, 

DO CPC) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E 

NÃO PAGO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A não 

comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a 

improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus 

probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

do CPC. (Ap 93227/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016) Ademais, conforme mencionado 

pelo Requerido em sua contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF 

são submetidos a uma sistemática própria da categoria dada às 

peculiaridades da função, e por esta razão, o parágrafo único do art. 10 

da Lei 79/2000 conferiu ao Poder Executivo regulamentar a forma de 

execução da carga horária desta categoria. Sendo assim, em razão da 

flexibilidade da carga horária, os fiscais são submetidos a turnos de 

revezamento, conforme o disposto na Portaria nº 199/2008-SEFAZ e 

Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, vejamos: Portaria nº 

199/2008-SEFAZ Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas 

Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, 

que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades 

Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, 

facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a 

análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, 

mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso 

ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda 

de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela 

Port. 227/12) Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014 Art. 1º As 

atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades 

Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos 

de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas 

semanais. § 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos 

de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para 

compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência 

onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e 

oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção 

entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de 

trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na 

legislação vigente. § 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em 

cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá 

cumprir os seguintes intervalos de descanso: I – um intervalo de 1h e 30m 

para almoço; II – um intervalo de 1h e 30m para jantar; III – um intervalo de 

6 horas para descanso noturno. Da análise dos dispositivos acima 

mencionados, respeitados os intervalos de descanso, a suposta 

ocorrência de horas extras ou o não cumprimento dos intervalos citados, 

devem ser comprovados pela parte autora, o que não ocorreu in casu. 

Portanto, não sendo possível comprovar o cumprimento efetivo das 

escalas de plantão tal como alegado pelo Requerente ou o 

descumprimento dos intervalos de descanso determinado pela Portaria 

Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, não há como verificar a ocorrência de 

horas extras. Oportuno lembrar que o parecer do TCE encartado aos 

autos teve por objetivo avaliar o desempenho da SEFAZ/MT no controle e 

fiscalização do trânsito de bens e mercadorias, respectivas prestações 

de serviços de transporte em MT, verificando a eficácia, eficiência e 

efetividade das atividades desenvolvidas nos postos fiscais. No referido 

relatório também consta a informação que “verificou-se por meio das 

escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas 

diárias, numa jornada de 10 dias” (fl. 256). Cabe salientar que o relatório é 

genérico e indica a jornada além da prevista em lei de maneira geral, como 

fez o Requerente em sua inicial, não servindo, portando, de base para 

concluir que o autor laborasse em regime extraordinário ou que os 

intervalos da portaria não estivessem sendo respeitados. Diante de todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida à fl. 184. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011959-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CAROLINE RAMOS DEVAUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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 c/c Danos Morais ajuizada por 

NADIA CAROLINE RAMOS DEVAUS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando a declaração de nulidade do contrato temporário, bem 

como o pagamento indenização por perdas e danos no valor de R$ 

66.922,62 (sessenta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta 

e dois centavos). A Requerente conta que firmou contrato de trabalho 

temporário com o Requerido, para exercer a função de assistente social, 

de 11/06/2007 a 19/12/2015. Argumenta que a contratação de servidor 

deve ser precedida de concurso público, o que não ocorreu in casu, além 

de não se enquadrar no caso da excepcionalidade legal, caracterizando o 

desvirtuamento do contrato temporário e ensejando sua nulidade. Sustenta 

que a partir da interpretação da Súmula nº 363 do TST, tem direito a 

receber todos os direitos de natureza salarial, quais sejam férias simples e 

proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário 

simples e proporcional, insalubridade, intervalo intrajornada e FGTS. 

Requer o pagamento de FGTS acrescido da multa de 40% advinda da 

rescisão sem justa causa no valor de R$ 33.579,42 (trinta e três mil 

quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), bem como 

o pagamento de férias de todo o período laborado no valor de R$ 

33.343,20 (trinta e três mil trezentos e quarenta e três reais e vinte 

centavos), além da decretação de nulidade do contrato temporário. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 12/152. Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação às fls. 155/165. Resposta à 

contestação às fls. 168/172. Intimados a especificar provas, as partes 

nada postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 177/179, 

manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial 

diante da ausência de interesse público. É o relatório. Decido. Antes de 

adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar levantada pelo Requerido 

em sede de contestação. Alega a ocorrência de prescrição quinquenal 

uma vez que a ação foi proposta em 2016 e requer o pagamento de 

verbas decorrentes de contrato temporário pactuado anterior ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Inicialmente cabe destacar que nos 

termos do Decreto-Lei n.º 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos as 

ações, mesmo nas de indenização, contra a Fazenda Pública, devendo tal 

prazo contar do ato que violar direito. A prescrição quinquenal abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, 

bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. Sobre o 

prazo, mister colacionar julgado nesse sentido: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO. HOMÔNIMO. INDENIZAÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. QUESTÃO DECIDIDA 

SOB O RITO DOS REPETITIVOS. CONSECTÁRIOS DA MORA. MATÉRIA 

PRECLUSA. 1. No julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do 

art. 543-C do Código de Processo Civil, esta Corte firmou entendimento no 

sentido de que nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o 

prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/32. 2. No que respeita aos consectários da mora, seja o termo 

inicial da incidência dos juros, seja o índice a ser utilizado para fixação dos 

juros e da correção monetária, verifica-se estar a matéria preclusa, pois 

não suscitada pela União em apelação, não sendo hipótese de reexame 

necessário. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1331703 RS 

2012/0134908-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 

12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013). 

Observa-se que a Requerente laborou junto ao Requerido de 11/06/2007 a 

19/12/2015. Aplica-se ao caso o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, in 

verbis: “Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.” A 

interposição da presente ação ocorreu no dia 26/07/2016, em razão disso 

levando-se em consideração o Decreto nº 20.910/1932, ressai dos autos 

que os períodos trabalhados pela Requerente junto ao Estado 

compreendidos entre 11/06/2007 a 26/07/2011 estão prescritos, pois uma 

vez contados da data do fato gerador de cada período até a interposição 

deste feito, decorreram mais de 05 (cinco) anos. Entretanto, os períodos 

compreendidos entre 26/07/2011 a 19/12/2015 – há de ser analisado o 

direito vindicado, uma vez não constatada a prescrição. Sendo assim, 

acolho em parte a preliminar de prescrição, no que concerne aos períodos 

laborados pela Requerente compreendidos até 25/07/2011. Passo a 

análise do mérito. Conforme mencionado no relatório, pretende a 

Requerente a declaração de nulidade do contrato temporário, bem como o 

pagamento indenização por perdas e danos do período compreendido 

entre 26/07/2011 a 19/12/2015 em que laborou para o Requerido e que 

não tenha ocorrido a prescrição. Passo a analisar as pretensões da 

Requerente. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO E FGTS + MULTA 

40% Pleiteia a nulidade dos contratos temporários firmados com o 

Requerido, sob a alegação de desvirtuamento da natureza do contrato 

temporário, em razão das sucessivas renovações. O art. 37, IX, da 

Constituição Federal, possibilita à Administração Pública a contratação 

temporária de pessoal para sanar necessidades temporárias de 

excepcional interesse público. A Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe 

sobre o estatuto dos servidores públicos estaduais, elucida os casos de 

necessidade de contratação temporária de excepcional interesse público, 

vejamos: Art. 263 Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por 

tempo determinado. Art. 264 Consideram-se como de necessidade 

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: 

I - combater surtos epidêmicos; II - fazer Recenseamento; III - atender a 

situações de calamidade pública; IV - substituir professor ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e 

tecnológica; § 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação 

específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto 

nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, 

prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, 

justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. 

(Nova redação dada pela LC 12/92) (Expressão declarada inconstitucional 

pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 

23.03.2017) No caso concreto, em que pese o Requerido haver alegado 

que a contratação se deu visando atender excepcional interesse público, 

não estão especificados os motivos para a contratação. Da mesma forma, 

a lei mencionada faz previsão da duração do contrato temporário, no 

parágrafo citado anteriormente. Todavia, restando demonstrado que o 

Requerido manteve o contrato com a Requerente, arrastando a situação 

que deveria ser exceção por oito anos e ultrapassando o prazo máximo 

previsto em lei para a contratação excepcional, há que se reconhecer a 

irregularidade da contratação temporária, o que enseja a decretação de 

nulidade do contrato e atrai a incidência da Súmula nº 363 do TST, que 

assim dispõe: “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem 

prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 

37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 

depósitos do FGTS.” O Egrégio TJMT assim se manifestou: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - 

AGENTE ADMINSITRATIVO - SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO 

DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

IDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO À 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA 

NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - 

IRREGULARIDADE COMPROVADA - NULIDADE DOS CONTRATOS– 

ENUNCIADO 363/TST – ART. 19-A DA LEI 8.036/90 – 

CONSTITUCIONALIDADE – RE 596478/RR – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO 

FGTS - ENUNCIADO 363/TST - SÚMULA 444/STJ - JUROS DE MORA 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – IPCA - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O vício existente na 

contratação do servidor temporário, vazado na sistemática violação à 

Constituição Federal, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, 

ensejando a declaração de nulidade do contrato e o direito do ex-servidor 

temporário ao depósito dos valores do FGTS (Enunciado 363/STJ e Súmula 

466/STJ). O RE 596478/RR dirimiu controvérsia, reconhecendo 

constitucional a redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP 

Nº 2.164/41/2001, no sentido de que “É devido o depósito do FGTS na 
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conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 

nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, 

quando mantido o direito ao salário”. Efeito da ADIn nº 4.357/DF - que 

declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 

11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 

30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, 

exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes 

aos da caderneta de poupança e atualização monetária calculada pelo 

IPCA.” (Ap 31294/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) 

Sendo assim, com base no entendimento superior, há que ser reconhecida 

a nulidade do contrato temporário. Aos servidores que tiverem seus 

contratos de trabalho declarados nulos, será assegurado o direito ao 

depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Assim o 

entendimento do TJMT: “APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

—NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA 

CARTA DA REPÚBLICA — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO 

TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS 

TEMPORÁRIOS — NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO 

TEMPO DE SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À 

ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera 

prestação de serviços por contratação temporária não induz à 

insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores 

devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro 

(13º) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos 

declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende 

da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos 

atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande 

provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (Ap 107682/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015) Restando configurada a 

nulidade do contrato temporário, haverá a incidência do art. 19-A da Lei 

8.036/90 que assim dispõe: “Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na 

conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 

nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, 

quando mantido o direito ao salário.” Dessa forma, excluídos os períodos 

atingidos pela prescrição, será devido à Requerente os depósitos de 

FGTS compreendidos entre o período de 26/07/2011 a 19/12/2015. No que 

tange à multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS advinda da 

rescisão sem justa causa, saliente-se que não são aplicáveis os 

dispositivos invocados da CLT, para o servidor que trabalhava em regime 

próprio, qual seja, o estatutário, não podendo ser procedente o pedido 

referente à multa citada. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 

INTERVALO INTRAJORNADA Constam dos autos apenas a fichas 

financeiras do período compreendido entre fevereiro/2015 a 

fevereiro/2016, não sendo possível verificar se houve ou não o 

pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional à Requerente de 

todo o período não prescrito. Dos documentos disponíveis, verifica-se 

apenas que não houve o pagamento do terço constitucional referente ao 

ano de 2015, razão pela qual é devido o pagamento de 1/3 de férias à 

Requerente referente ao ano de 2015. Da mesma forma, no que tange ao 

décimo terceiro salário, dos documentos disponíveis, nota-se que foi paga 

a gratificação natalina para a Requerente no ano de 2015 e de maneira 

parcial no ano de 2016. Como não constam as fichas financeiras de todos 

os períodos, não há como presumir que os anos não atingidos pela 

prescrição e não mencionados acima não foram pagos, pois o ônus é da 

parte autora. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 

373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte 

autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que 

não demonstra seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e 

tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente 

sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da 

improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito 

do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) No 

mesmo sentido, não restou comprovado que a Requerente laborava em 

ambiente insalubre ou que não gozava de intervalo intrajornada, 

salientando que quanto a estes pedidos, foi apenas mencionado na inicial, 

não justificando a razão pela quais estas verbas seriam devidas e nem 

englobando tais verbas na discriminação do valor pretendido, uma vez que 

foram mencionados apenas férias e FGTS acrescido de 40% no valor 

atribuído à causa a título de perdas e danos (fl. 8). Diante de todo o 

exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

referente às parcelas anteriores à 26/07/2011 e, no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do 

contrato temporário e condenar o Requerido ao pagamento dos depósitos 

de FGTS compreendidos entre 26/07/2011 a 19/12/2015, bem como do 

terço constitucional de férias referente ao ano de 2015, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros 

de mora do período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária 

com base no IPCA-E, conforme precedente do STJ firmado em sede de 

Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905. Sem custas, 

condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500002-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT0013227A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

NERCI ADRIANO DENARDI (IMPETRADO)

GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA (IMPETRADO)

NERCI ADRIANO DENARDI (AUTORIDADE COATORA)

GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA (AUTORIDADE COATORA)

Nerci Adriano Denardi (IMPETRADO)

Genilson Antonio Secchi de Ávila (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Trata-se 

de Mandado de Segurança, apresentado por VALDIR NASCIMENTO, em 

face de NERCI ADRIANO DENARDI e GENILSON ANTONIO SECCHI DE 

AVILA. Ante certidão de ID. 15209211 e 13900570, decorreu o prazo do 

Impetrante se manifestar sobre a eventual competência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o Mandado de 

Segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, 

nos moldes do Artigo 96, I, g, da Constituição Estadual, nas duas vezes 

solicitadas. Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimado nos 

moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038812-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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, 

reconheço liminarmente a decadência do direito à impetração do mandado 

de segurança e, por corolário, indefiro a petição inicial, com fundamento 

no artigo 10 da Lei nº 12.016/09, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil. Denego o mandado de segurança, com fulcro no artigo 6º, § 5º, da 

Lei nº 12.016/09. 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 estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039301-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA JAPURA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tribustos Estadual Sandra Kesrouuani ATE 225509 

(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 

Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar a 

suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão nº 16460590, até o 

julgamento do mérito do presente writ. 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: 1031916-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOARES DE RESENDE PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/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: 1031300-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DELGADO SAMPAIO ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 1029687-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040118-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIMAO DE ALMEIDA (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: 

1040118-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WASHINGTON SIMAO DE 

ALMEIDA 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, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 21 de novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039800-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIE JERONIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039800-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUCIE JERONIMO DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos e etc. JUCIE JERONIMO 

DA SILVA ajuizou o presente procedimento ordinário com pedido de 

antecipação de tutela de urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, postulando pela concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

Verifica-se que os autos vieram de declínio da Justiça Federal, em face da 

incompetência absoluta de processar o feito, procedendo com a 

materialização dos autos para o processo virtual. Sendo assim, intimem-se 

as partes para querendo, ratificarem os atos oriundos da Justiça Federal e 

requererem o que entender de direto. Para tanto, consigno o prazo de 05 

(cinco) dias. Ultimada tal providência, façam-me os autos incontinenti 

conclusos. Às providências. Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013265-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS CARDOSO JUNIOR (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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. Revisando os autos, verifico 

que em decisão anterior foi determinado a nomeação do perito e 

designação da perícia médica para o dia 11/09/2018 a partir das 15:30h 

(quinze horas e trinta minutos) em local apontado na decisão. Em seguida, 

aportou nos autos petição do expert, id. 15976023, comunicando a 

ausência da parte requerente na perícia médica marcada. No entanto, 

constatei um erro material na lavratura do mandado de intimação expedido 

pela Secretaria Unificada, id. 14435353, que levou a ocasionar o não 

comparecimento da parte requerente na perícia medica designada, posto 

que a data informada na finalidade do mandado diverge da data designada 

na decisão (11/09/2018), senão vejamos: “FINALIDADE: INTIMAR O 

REQUERENTE, para comparecer no dia 19/11/2018 às 15:30h, no 

endereço localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).” Sendo assim e, em face 

do erro material constatado, REDESIGNO o ato para o dia 26/11/2018, com 

início dos trabalhos a partir das 13h (treze horas) a ser realizado pelo 

perito Dr. João Leopoldo Baçan, na rua Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 

99601-1639. Intimem-se, com urgência. O expert será intimado via e-mail 

pelo Gabinete da Vara. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917611 Nr: 41814-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA FATIMA JORDÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:15012/E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico a apelação interposta pelo requerido como tempestiva, intima-se 

a parte requerente/recorrido para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 888797 Nr: 22454-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CIPRIANO DA SILVA, LUANA DIAS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMÉE SOUZA DE MENEZES - 

OAB:5294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Certifico que, em consulta ao SISCON-DJ (Depósitos Judiciais), constatei 

que o Alvará n. 452587-6 / 2018 foi devidamente PAGO.

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para requerer o que 

julgar cabível, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814632 Nr: 21092-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AKIRA FUJISAWA - ME, ANTONIO 

LUIZ LACHOWSKI, ANATEL LENI TECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, em correição permanente.

1 - Ante as novas provas colacionadas, defiro o pedido de inclusão 

vindicado.

2 - Citem-se.

3 - Certifique se todos os requeridos foram devidamente citados, 

intimando-se o Estado de Mato Grosso para dar andamento ao feito.

4 - Acerca do novo documento colacionado (fls. 200), manifestem-se as 

partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925571 Nr: 46882-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVES JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 46882-26.2014.811.0041, 

Protocolo 925571, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014213-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUZINEY MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - 545.274.301-49 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014213-29.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Assunto: QUITAÇÃO DO TRATAMENTO 

OFERTADO “HOME CARE” Vistos etc. Trata-se de denúncia de 

descumprimento da obrigação constitucional formulada pela empresa 

prestadora de serviço QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, consistente no pagamento dos serviços médicos ofertados ao 

Sr. Luiz Carlos da Costa Silva pertinente ao tratamento domiciliar na 

modalidade “home care”, que já perfaz a quantia total R$ 120.522,00 

(cento e vinte mil, quinhentos e vinte e dois reais), conforme comprovado 

nas notas ficais (id. 14556088, 15210187, 15786164 e 16396827), em 

relação ao período de junho/julho, julho/agosto, agosto/setembro e 

setembro/outubro deste ano corrente. Devidamente intimado, o ESTADO 

DE MATO GROSSO, manteve-se inerte ao pedido postulado, consoante 

certidão ID 16196672. Pois bem. É certo que a entidade médica particular 

não pode prestar serviços sem a contra-prestação pecuniária, contudo, a 

questão é saber se a inadimplência do Estado de Mato Grosso, em não 

cumprir com as determinações judiciais a respeito da liminar concedida, 

deixando de efetuar os pagamentos devidos ao tratamento ofertado pela 
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prestadora de serviço hospitalar, autoriza o bloqueio judicial. No caso em 

apreço, pude constatar que após reiterados pedidos formulados pelo 

terceiro interessado (QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIAR LTDA-ME), que consiste no recebimento de valores do 

tratamento hospitalar já prestado, conforme discriminado nas notas ficais 

em anexo, ficou demonstrada a desídia do Estado de Mato em não efetuar 

o pagamento espontâneo da dívida contraída, não honrando com os 

pagamentos devidos, descumprindo sua obrigação mormente tenha tido 

ciência inequívoca da realização de serviço. Neste contexto, pode a 

prestadora do serviço, em face de demora pelo pagamento, postular, 

como terceira interessada no processo, apresentando as contas e 

pedindo o pagamento diretamente junto a Vara onde tramita a ação contra 

o ente público. Posto isso e, levando em consideração, frise-se, os 

documentos comprobatórios constante nos autos que demonstram a real 

prestação de serviço médico hospitalar ao paciente e a recalcitrância do 

Estado de Mato Grosso em honrar com o respectivo pagamento, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente na conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor de R$ 120.522,00 (cento e vinte mil, quinhentos e 

vinte e dois mil), como forma de quitação dos valores devidos, pelo 

período de 04 (quatro) meses, decorrido do descumprimento do ente 

público em cumprir com suas obrigações, a ser transferido, para a conta 

de titularidade da empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME, Banco Unicred, Agência nº 2305, 

Conta Corrente nº 11.864-8, CNPJ nº 09.457.686/0001-19. O bloqueio 

deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento 

n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. O PRESTADOR DE SERVIÇO não 

necessitará apresentar prestação de contas dos valores recibos, pois já 

se encontram nos autos as competentes notas ficais. Na sequência, 

intime-se o Requerido para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030421-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030421-20.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ROBERVAL DOS SANTOS 

SILVA IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO 

DETRAN/MT Vistos e etc. Roberval dos Santos SIlva impetrou Mandado de 

Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e ilegal 

praticado pelo Presidente Diretor do Departamento de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a 

exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas, anulação das 

multas trânsito, consequentemente a suspensão dos pontos aplicados na 

CNH. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo 

RENAULT/SANDERO, ano/modelo 2010/2011, placas NUB-9198, renavam 

nº 00229569676 que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas 

no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a 

emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego 

regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, 

vez que a autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo sem o pagamento prévio das multas pré-existentes, anulação 

das multas impostas no prontuário do veículo, suspenda os pontos 

anotados na carteira de habilitação. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento parcial da liminar, 

pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Quanto ao pedido de 

anulação das multas e cancelamento dos pontos anotados na CNH do 

impetrante, deixou de analisar em sede liminar, uma vez que necessárias 

as informações da autoridade coatora. Saliento que é assegurado a todos 

o direito constitucional de se defender das multas impingidas, utilizando-se 

de recursos administrativos e judiciais, antes de qualquer “ataque” ao seu 

patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem se 

pronunciando nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO 

DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

INADMISSIBILIDADE. Somente é exigível o prévio pagamento de multas 

para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla 

notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência 

reveste-se de ilegalidade. O mandado de segurança, em face de seu 

estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas. Sentença 

retificada em parte. (ReeNec 174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, 

Quarta Câmara Cível, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 

04/03/2016). Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado.” A demora na apreciação da liminar impedirá o 

impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará a ineficácia da 

medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no julgamento final do 

mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo RENAULT/SANDERO, ano/modelo 

2010/2011, placas NUB-9198, renavam nº 00229569676, cor 

predominante PRATA, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040095-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARCIA GOMES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1040095-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DEBORA MARCIA GOMES SILVA 

RÉU: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação Obrigação de 

Fazer c/c Indenização de Danos Morais e Materiais com Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada por Débora Márcia Gomes Silva em face 

do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso, em que objetiva a concessão da antecipação da tutela liminar 

para o fim de ser determinado que os requeridos adotem as providências 

necessárias para que o autor receba o tratamento adequado para sua 
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enfermidade. Deu-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores 

da ação, em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se do tipo aberto para delimitar a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para 

processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério econômico 

previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar 

expressamente as matérias que escapam ao âmbito de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol contido no § 1º do 

art. 2º. Por fim, a última delimitação imposta pelo legislador diz respeito à 

natureza jurídica das partes, contida no art. 5º da Lei nº 12.153/09. 

Registro, por oportuno, que a resolução do caso em apreço envolve, em 

tese, apenas matéria de direito e, possivelmente, a produção de prova 

documental ou testemunhal, não exigindo a produção de provas 

complexas. Não obstante, embora inserido no microssistema dos Juizados 

Especiais, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui regras 

peculiares, previstas em lei própria, que admite a produção de provas 

complexas. Por força das normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais não admitem a 

produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito de que o Juizado 

Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo procedimento. Tal 

conclusão é equivocada, pois embora os Juizados Especiais Federais e 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública também integrem o 

microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por leis 

próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no § 4º do 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do 

elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 

12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para que uma 

ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Acerca do tema, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla, no rol exemplificativo contido em seu art. 1º, § 1º, incisos I, II e 

IX, a competência deste para processar e julgar causas desta natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e 

outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência 

de propriedade de veículos automotores terrestres; (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” 

Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 12.153/09, o Tribunal de 

Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, não podendo inovar ou 

extrapolar os limites contidos na norma de regência. Portanto, 

considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5º da Lei 

nº 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações 

contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. LEI Nº 12.153/09. RESOLUÇÃO Nº 925/2012-COMAG. 

Excetuadas as situações previstas em lei, o critério que define a 

competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados 

Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a partir da 

Resolução nº 925/2012-COMAG, Tratando-se de ação ajuizada contra 

ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e não se incluindo em 

uma das causas excludentes de competência previstas na Lei nº 

12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Não há impedimento legal de processamento de ação em JEF na qual 

constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou jurídicas além 

daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/09. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 
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de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

29/06/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais precedentes 

jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a complexidade 

da matéria ou prova não são critérios delimitadores de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que compete a este 

processar e julgar a ação ordinária ajuizada por particular em face do ente 

estatal, nos casos em que os elementos identificadores da ação se 

amoldem aos preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a 

remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013265-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS CARDOSO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013265-19.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE RUBENS CARDOSO JUNIOR 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Revisando 

os autos, verifico que em decisão anterior foi determinado a nomeação do 

perito e designação da perícia médica para o dia 11/09/2018 a partir das 

15:30h (quinze horas e trinta minutos) em local apontado na decisão. Em 

seguida, aportou nos autos petição do expert, id. 15976023, comunicando 

a ausência da parte requerente na perícia médica marcada. No entanto, 

constatei um erro material na lavratura do mandado de intimação expedido 

pela Secretaria Unificada, id. 14435353, que levou a ocasionar o não 

comparecimento da parte requerente na perícia medica designada, posto 

que a data informada na finalidade do mandado diverge da data designada 

na decisão (11/09/2018), senão vejamos: “FINALIDADE: INTIMAR O 

REQUERENTE, para comparecer no dia 19/11/2018 às 15:30h, no 

endereço localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).” Sendo assim e, em face 

do erro material constatado, REDESIGNO o ato para o dia 26/11/2018, com 

início dos trabalhos a partir das 13h (treze horas) a ser realizado pelo 

perito Dr. João Leopoldo Baçan, na rua Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 

99601-1639. Intimem-se, com urgência. O expert será intimado via e-mail 

pelo Gabinete da Vara. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 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 PROCESSO n. 

1012003-05.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 43.317,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

LAESTE BATISTA Endereço: RUA QUARENTA E QUATRO, SÃO JOÃO 

DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-416 POLO PASSIVO: Nome: 

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a 

sentença deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos 

da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. SENTENÇA: 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

CUIABÁ, 21 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003752-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOURA DE ARAUJO FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: 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 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Em razão do acima exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-na do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em 

seguida, dê ciência à Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da 

inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). 

Por derradeiro anote-se nos autos a prioridade para julgamento (§ 4º, art. 

7º). Por se tratar de interesse individual disponível e, nos termos do da 

recomendação nº. 16, de 28 de abril de 2010, afasto o mister do MP em 

manifestar na causa. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022195-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para se manifestar sobre a informação apresentada pelo requerido Id 

15626524. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

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: 0504779-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA GOMES BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça Id 15885861. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 950957 Nr: 329-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE 

FISCAL DA SEFAZ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, DENEGO A 

SEGURANÇA.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1027977 Nr: 35791-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME LENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, VI do Código de Processo Civil, por falta de interesse 

de agir em razão da perda do objeto da ação.

Isento de custas processuais e de honorários advocatícios por expressa 

disposição legal.

Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as 

baixas.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790308 Nr: 44353-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOMAS DE AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 

44353-05.2012.811.0041, Protocolo 790308, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928180 Nr: 48329-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA SALDANHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 48329-49.2014.811.0041, 

Protocolo 928180, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893372 Nr: 25468-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA BASTOS SILVA FERNANDO, MARIA 

DA CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA PINHEIRO DE ABREU LIMA, MARINA 

RODRIGUES BARBOSA, MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI, 
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MARILZA JOSÉ LOPES SCHUINA, MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS CRUZ, 

MARIA ALAÍDE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARILEY SOUSA RIBEIRO, 

MARLENE DE SOUZA BOMDESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOMAS DE AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 

25468-69.2014.811.0041, Protocolo 893372, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503137-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (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: 0503137-02.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: FRANCISCO 

AUGUSTO WELTER - CPF Nº 778.585.491-20 Vistos, etc. CUMPRA-SE 

INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA EM 21/09/2017 - ID 9977120. 

CUIABÁ, 16 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000787-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DEOCLIDES BRAUN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000787-47.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 17:59:53 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JAIRO DEOCLIDES BRAUN 

CNPJ/CPF Nº 303.550.951-49 CDA's Nºs 2012 / 0740159 2013 / 0843044 

2014 / 1077598 2015 / 1200693 VALOR DA CAUSA: R$ 2.456,45 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em 

razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001007-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA TEIXEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001007-45.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 17:40:45 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JUREMA TEIXEIRA DE LIMA 

CNPJ/CPF Nº 022.983.937-10 CDA's Nºs 2012 / 0722044 2013 / 0837750 

2014 / 1002391 2015 / 1131823 VALOR DA CAUSA: R$ 2.699,71 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em 

razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001041-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANCA AUAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001041-20.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2016 13:05:43 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO FRANÇA AUAD CPF Nº 

034.959.221-72 CDA's Nºs 2012 / 0716676; 2013 / 0907720; 2014 / 

1027881 VALOR DA CAUSA: R$ 3.267,71 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011899-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIROSKA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011899-13.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:06:39 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BIROSKA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 

PREPARADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 09.074.462/0001-28 CDA's Nºs 939649 

962951 1098723 VALOR DA CAUSA: R$ 3.564,77 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE 
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EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000022-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOPHIA SALOME WALDECK OZORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000022-76.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 14:51:59 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SOPHIA SALOME WALDECK 

OZORIO CNPJ/CPF Nº 032.749.007-10 CDA's Nºs 2012 / 0721346; 2013 / 

0826377 VALOR DA CAUSA: R$ 2.191,95 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000037-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA CAMARGO DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000037-45.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 15:01:03 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SONIA APARECIDA CAMARGO DE 

PAULA SILVA CNPJ/CPF Nº 318.677.821-20 CDA's Nºs 2012 / 0795136; 

2013 / 0854727; 2014 / 0986434; 2015 / 1168607 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.468,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser 

diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. DETERMINO ao 

Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta ação no Sistema 

Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação 

constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008252-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CLARO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008252-73.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:36:16 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO CLARO DE MORAES 

CNPJ/CPF Nº 062.288.011-04 CDA's Nºs 1001164; 1143741; 1369171 

VALOR DA CAUSA: R$ $3.199,47 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009818-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009818-91.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2016 15:40:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ERIVELTO BORGES 

JUNIORCNPJ/CPF Nº 697.998.811-53 CDA's Nºs 849824; 1050520; 

1228586 VALOR DA CAUSA: R$ 3.125,67 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009968-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DOS SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009968-72.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2016 16:49:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VILSON DOS SANTOS 

GONCALVES CNPJ/CPF Nº 339.998.561-49 CDA's Nºs 843095; 1045615; 

1173456 VALOR DA CAUSA: R$ 2.272,28 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007516-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CENTRO AVANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007516-55.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 18:01:16 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CONSTRUTORA CENTRO AVANTE 

LTDA - EPP CNPJ Nº 10.369.110/0001-89 CDA Nº 1414192 VALOR DA 

CAUSA: R$ 27.454,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016393-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO E FRANCO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016393-81.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2017 09:35:54 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENTO E FRANCO LTDA - ME CNPJ 

Nº 13.869.471/0001-82 CDA Nº 1247375 VALOR DA CAUSA: R$ 2.249,74 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em 

razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015426-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FARINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1015426-36.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2017 10:08:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VALMIR FARINELLI CPF Nº 

780.710.548-87 CDA's Nºs 1135148; 1009216; 1337285 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.982,11 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026070-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MXR CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026070-38.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:01:01 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MXR CONSTRUTORA LTDA CNPJ 

Nº 02.190.281/0001-18 CDA's Nºs 2014 / 1083957; 2015 / 1223510; 2016 / 

1353504; 2017 / 1485162 VALOR DA CAUSA: R$ 46.008,63 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte 

indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato 

necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o 

polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente 

o despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026071-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MXR CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026071-23.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:01:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MXR CONSTRUTORA LTDA CNPJ 

Nº 02.190.281/0001-18 CDA's Nºs 2014 / 1083956; 2015 / 1223509; 2016 / 

1271462; 2017 / 1545086 VALOR DA CAUSA: R$ 51.401,08 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte 

indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato 

necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o 

polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente 

o despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005580-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005580-92.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2017 12:17:30 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PEDRO PAULO COSTA CPF Nº 

420.458.001-72 CDA's Nºs 1254279; 1288244 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.488,44 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser 

diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. DETERMINO ao 

Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta ação no Sistema 

Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação 

constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023781-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. SENRA TAPECARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023781-98.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 08:16:18 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: M. F. SENRA TAPECARIA - ME 

CNPJ Nº 03.997.504/0001-16 CDA Nº 1588854 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.488,92 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser 

diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. DETERMINO ao 

Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta ação no Sistema 

Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação 

constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006956-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006956-50.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/05/2016 11:08:37 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADa: AFZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 

ME CNPJ Nº 10.239.199/0001-69 CDA's Nºs 933371; 1092596 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.493,79 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que o 

nome do Devedor constante na (s) CDA (s) é DIVERGENTE do indicado na 

EXORDIAL, não tendo sido a petição inicial instruída com o título executivo 

correspondente, contrariando assim o disposto contido no § 4º do Art. 6º 

da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, ambos 

do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de trinta dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (Art. 312, 

Parág. Único do CPC/2015), com a consequente extinção deste processo 

eletrônico sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. I do 

CPC/2015. Decorrido o prazo para emenda à inicial acima, com ou sem 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. 

INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o Município Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 14 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - LEI Nº 6.830/1980 Art. 

6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. - CÓDIGO PROCESSO CIVIL 2015: Art. 183. 

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; ... 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. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010059-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MXR CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010059-31.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2017 16:57:16 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MXR CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 

02.190.281/0001-18 CDA's Nºs 1083955; 1223508; 1297620 VALOR DA 

CAUSA: R$ 226.069,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027185-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO DINALO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027185-94.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:24:54 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIO ANTONIO DINALO CPF Nº 027.111.121-60 

CDA's Nºs 2014 / 1003483; 2015 / 1139585; 2016 / 1367344; 2017 / 

1483463 VALOR DA CAUSA: R$ 5.441,20 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003149-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DAS NEVES MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003149-22.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/03/2016 09:18:37 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALTAIR DAS NEVES MAGALHAES 

CPF Nº 027.887.801-68 CDA's Nºs 2012 / 0807489; 2013 / 0921198; 2014 

/ 1034978; 2015 / 1172133 VALOR DA CAUSA: R$ 2.448,95 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte 

indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato 

necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o 

polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente 

o despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012785-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012785-75.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2017 16:29:19 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA Nº 1080041 1216568 1313869 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.474,89 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012786-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA 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 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012786-60.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2017 16:29:21 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA's Nºs 1065945; 1238844; 1366829 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.120,00 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013080-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CLARO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013080-15.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/04/2017 08:59:57 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO CLARO DE MORAES CNPJ/CPF Nº 

062.288.011-04 CDA's Nºs 1001164 1143741 1369171 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.199,47 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000857-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATHAMYR FRANCISCO PEIXOTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000857-64.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 18:33:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ATHAMYR FRANCISCO PEIXOTO 

FILHO CPF Nº 353.765.541-04 CDA's Nºs 2012 / 0761126; 2013 / 0914886; 

2014 / 1072868; 2015 / 1196307 VALOR DA CAUSA: R$ 2.294,52 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em 

razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002363-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002363-75.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/02/2016 13:15:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PEDRO PEREIRA DA SILVA 

CNPJ/CPF Nº 156.893.011-91 CDA's Nºs 2012 / 0750232 2013 / 0857665 

2014 / 1024180 2015 / 1196727 VALOR DA CAUSA: R$ 3.019,75 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte 

indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato 

necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o 

polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente 

o despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012800-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012800-44.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2017 16:30:01 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

161.900.091-15 CDA's Nºs 1018501 1308316 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.815,08 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017529-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BR TURBOS COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017529-16.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2017 15:03:05 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BR TURBOS COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 07.688.787/0001-75 CDA's Nºs 1421185 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.013,62 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006798-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALENDULA DO NORTE VAREJO E ACESSORIOS LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006798-92.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 10:02:10 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CALENDULA DO NORTE VAREJO E 

ACESSORIOS LTDA. - ME CNPJ/CPF Nº 36.875.953/0001-40 CDA's Nºs 

936934 970495 1108199 VALOR DA CAUSA: R$ 3.748,65 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte 

indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato 

necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o 

polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente 

o despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007581-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DE JESUS DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007581-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:20:03 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: FRANCISCA DE JESUS DA SILVA 

DIAS CNPJ/CPF Nº 003.113.333-97 CDA's Nºs 933293 969371 1098041 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.728,63 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015703-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1015703-86.2016.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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, 15 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001991-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ONIBENE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001991-58.2018.8.11.0041 Requerente: PEDRO ONIBENE - ME Requerido: 

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, 15 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033525-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT0011327A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1033525-54.2017.8.11.0041 Requerente: NOEMI PEREIRA DE OLIVEIRA 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 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, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018332-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIEDLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE LUCHTENBERG OAB - SC22790 (ADVOGADO(A))

DANTE AGUIAR AREND OAB - SC14826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1018332-96.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FIEDLER AUTOMACAO 

INDUSTRIAL LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Em 

detida análise aos autos, verifico que foi deferida provimento antecipatório 

com o fim de sustar os efeitos do protesto referente a CDA nº 201610664, 

condicionado a apresentação de caução idônea, conforme decisão de id 

nº 10618718, no entanto, até o presente momento, não foi cumprido pela 

parte autora. 2. Assim sendo, para que o feito não fique paralisado, 

determino o seu regular prosseguimento com a intimação da requerente 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação de id nº 10590591, 

no prazo legal. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016759-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE PINHO AMORIM (EXECUTADO)

J MARIA DE PINHO AMORIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016759-57.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: J MARIA DE PINHO AMORIM - ME e outros Vistos etc... 1. De 

conformidade com o disposto no art. 1010, seus incisos e parágrafos, do 

Código de Processo Civil de 2015[1], intime-se a parte apelada para 

apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ato 

sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 22 

de novembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 1010. 

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, 

conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e 

do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de 

nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado 

interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar 

contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os 

autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIS MIRTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000409-46.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JULIS MIRTA RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 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, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012447-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO-DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ZENAIR LUCIA LOCATELLI DA FONSECA (EXECUTADO)

MAIK FERNANDO ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012447-38.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PORTO-DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 

e outros (2) Vistos etc... 1. De conformidade com o disposto no art. 1010, 

seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], 

intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo 

de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a 

exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 

apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016717-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

GISELE FAVORETTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016717-08.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e outros (3) 

Vistos etc... 1. De conformidade com o disposto no art. 1010, seus incisos 

e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], intime-se a parte 

apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] 

Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do 

fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de 

nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para 
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apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado 

interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar 

contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os 

autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014103-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEDIA SCHORRO BACH (EXECUTADO)

OESTE SUL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSEMAR BACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014103-30.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: OESTE SUL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME e 

outros (2) Vistos etc... 1. De conformidade com o disposto no art. 1010, 

seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], 

intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 22 de outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo 

de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a 

exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 

apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016472-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA BRANDAO CARDOSO CABRAL (EXECUTADO)

BRUNO BRANDAO CARDOSO CABRAL (EXECUTADO)

STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

GUSTAVO ABREU CARDOSO CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016472-94.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP 

e outros (3) Vistos etc... 1. De conformidade com o disposto no art. 1010, 

seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], 

intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 22 de outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo 

de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a 

exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 

apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016749-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX COLOR COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOANA DA CONCEICAO DE BARROS (EXECUTADO)

ROSEMARI DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016749-13.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: FLEX COLOR COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME 

e outros (2) Vistos etc... 1. De conformidade com o disposto no art. 1010, 

seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], 

intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 22 de outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo 

de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a 

exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 

apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016702-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JACARANDA JOVE (EXECUTADO)

ELISANGELA ROCHA DASTSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016702-39.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ELISANGELA ROCHA DASTSCH e outros Vistos etc... 1. De 

conformidade com o disposto no art. 1010, seus incisos e parágrafos, do 

Código de Processo Civil de 2015[1], intime-se a parte apelada para 

apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ato 

sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 1010. A 

apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: 

I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do 

direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; 

IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado 

interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar 

contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os 

autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016701-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTOVAO MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016701-54.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MARCELA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS MONTEIRO DA 

SILVA e outros Vistos etc... 1. De conformidade com o disposto no art. 

1010, seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], 

intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo 
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de 15 (quinze) dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 22 de outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo 

de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a 

exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 

apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037097-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DERENIEVICKI OAB - PR83470 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN OAB - PR54955 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA OAB - PR38058 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1037097-18.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RADIANTE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICACOES LTDA RÉU: 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, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003854-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C&A MODAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003854-49.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: C&A MODAS LTDA 

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, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1032087-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1032087-90.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Recebo a 

emenda à inicial de id nº 11276313. 2. Cumpra-se o despacho de id nº 

10343421. 3. Intime-se a parte embargante quanto a certidão de id nº 

15398940. 4. Às providências. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000171-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERMESON MARQUES GADDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000171-27.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ERMESON MARQUES GADDA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. 1. Diante do petitório de id nº 12156692 bem como da remessa do 

presente feito para esta Vara Especializada, manifeste-se a parte 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias, para informar o interesse no 

prosseguimento da ação. 2. Intime-se e cumpra-se, Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012932-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA OAB - PR38058 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012932-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RADIANTE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICACOES LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

1. Defiro o pleito de id nº 14358932. 2. Intime-se a autora, para, querendo, 

impugnar a contestação de id nº 14043783, no prazo legal. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017025-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1017025-44.2016.8.11.0041 AUTOR(A): URBANA OPERACOES E 

PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP RÉU: 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, 22 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006472-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON MACHADO GOMES ARANTES OAB - GO10461 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1006472-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: META EMPREENDIMENTOS E 

SERVICOS LTDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT 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, 

22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028337-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1028337-80.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Manifeste-se a 

parte embargante, no prazo de 10 (dez) dias quanto ao pleito do 

embargado de id nº 12087683. 2. Após, à conclusão. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008410-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISERVICE INFORMATICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANTONIO OLIVEIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

DANIEL PEREIRA DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FALEIRO DE ARAUJO OAB - GO42859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1008410-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: UNISERVICE INFORMATICA LTDA - EPP e outros (2) Vistos 

etc. 1. Antes de analisar o pleito de id nº 14492793, oportunizo a parte 

executada a apresentar a avaliação mercadológica do imóvel apresentado 

em garantia, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, à conclusão. Cuiabá, 

22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503985-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

0503985-86.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 1. Primeiramente, anote-se 

o substabelecimento de id nº 13276709. 2. Tendo em vista as 

irregularidades apontadas pelo exequente no id nº 9368419, oportunizo a 

parte executada a regularizar o seguro garantia ofertado, no prazo de 10 

(dez) dias. 3. Após, à conclusão. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1029670-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1029670-67.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ITAU SEGUROS 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, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012290-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA G-MAIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ENVER GOMES FALEIRO FERREIRA OAB - 829.106.936-00 

(PROCURADOR)

SABRINA DE ANDRADE CUNHA OAB - MG137683 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012290-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CONSTRUTORA G-MAIA LTDA. 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora, 

para, querendo, impugnar a contestação apresentada no id nº 14609122, 

no prazo legal. 2. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1011978-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRAGA RIOS OAB - MG77838 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1011978-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA CENTRAL DOS 

PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. 1. Manifeste-se a parte autora quanto ao 

petitório de id nº 14464618, requerendo o que entender de direito, no 
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prazo de 10 (dez) dias. 2. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005245-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAUCO CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005245-10.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:22:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SERAUCO CONSULTORIA LTDA 

CNPJ Nº 26.763.847/0001-11 CDA's Nºs 823951; 1235576 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.12054.0360.001 VALOR DA CAUSA: R$ R$ 3.936,09 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pelas CDA’s descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU’s. Foi determinada a citação da 

Empresa Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Em seguida, 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face ‘o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos’, sic ID 14697429, entretanto, sem anexar o Termo de Negociação 

respectivo ou qualquer outro documento comprovando o recolhimento 

alegado. Eis o relato necessário. DECIDO. Inexistindo nos autos 

comprovantes dos pagamentos dos créditos fiscais executados, 

DETERMINO que DÊ-SE VISTA imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, para que proceda à anexação a estes autos 

eletrônicos do comprovante do alegado recolhimento aos cofres públicos 

do valor das CDA’s executadas, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena 

de indeferimento do pedido e prosseguimento desta execução, sem 

prejuízo das penalidades processuais cabíveis na espécie. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação do Município Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC/2015. Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501892-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA CARDOSO AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501892-53.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:28:57 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SILVIA REGINA CARDOSO AGUIAR 

CPF Nº 569.203.341-00 CDA's Nºs 2012 / 0781035; 2013 / 0853137; 2015 

/ 1178463 VALOR DA CAUSA: R$4.011,44- DECISÃO 228 Não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente acerca da 

devolução da Carta de Citação (AR negativo), CUMPRA-SE o item 

constante do despacho ordenatório da citação, proferido nestes autos 

eletrônicos, os quais permaneceram ‘ARQUIVADOS’ informalmente, face à 

inércia do Município Exequente, conforme exegese do item 4.1 das teses 

aprovadas em sede de recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior 

Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “4.1.) O prazo 

de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem 

início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” 

(negritei e grifei). I. Assim, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar da intimação do Município Exequente acima, para se 

manifestar sobre a devolução do AR sem realização da citação válida da 

Parte Executada, CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos 

eletrônicos. II. Havendo manifestação das Partes a qualquer tempo, 

CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos À CONCLUSÃO para decisão. III. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em sede de 

recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “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.” (negritei e grifei). IV. Decorrido o prazo acima de quinze dias, 

com ou sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente À 

CONCLUSÃO, para decisão ou extinção, face o advento da prescrição 

intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980. V. O 

arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição intercorrente acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Parte Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. 

INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o Município 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. IX. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 

- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 
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aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501790-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO LISITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501790-31.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:28:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE ORLANDO LISITA CPF Nº 

060.109.621-53 CDA's Nºs 2012/748518; 2013/906612; 2014/1021560; 

2015/1133340 VALOR DA CAUSA: R$9.589,37- DECISÃO 228 Vistos, 

etc... Não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente acerca da devolução da Carta de Citação (AR negativo), 

CUMPRA-SE o item constante do despacho ordenatório da citação, 

proferido nestes autos eletrônicos, os quais permaneceram 

‘ARQUIVADOS’ informalmente, face à inércia do Município Exequente, 

conforme exegese do item 4.1 das teses aprovadas em sede de recurso 

repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de 

suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na 

data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do 

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o 

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e 

grifei). I. Assim, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da intimação acima do Município Exequente, para se manifestar 

sobre a devolução do AR sem realização da citação válida da Parte 

Executada, CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos eletrônicos. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos acima SEM a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE 

QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em 

sede de recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de 

Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “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.” (negritei e grifei). III. Decorrido o prazo acima de quinze dias, 

com ou sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção, face o advento da prescrição 

intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980. IV. O 

arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Parte 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. 

A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus 

da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente o Município 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. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501410-08.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:27:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: RSB SEGURANCA E VIGILANCIA 

PATRIMONIAL LTDA - ME CNPJ Nº 06.229.460/0001-72 CDA's Nºs 2012 / 

0816197; 2015 / 1093086 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 84820 - TAXA 

LICENÇA FUNCIONAMENTO VALOR DA CAUSA: R$ 2.551,58- DECISÃO 

228 Vistos, etc... Não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente acerca da devolução da Carta de Citação (AR 

negativo), CUMPRA-SE o item constante do despacho ordenatório da 

citação, proferido nestes autos eletrônicos, os quais permaneceram 

‘ARQUIVADOS’ informalmente, face à inércia do Município Exequente, 

conforme exegese do item 4.1 das teses aprovadas em sede de recurso 

repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de 

suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na 

data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do 

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o 

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e 

grifei). I. Assim, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da intimação acima do Município Exequente, para se manifestar 

sobre a devolução do AR sem realização da citação válida da Parte 

Executada, CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos eletrônicos. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em sede de 

recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “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.” (negritei e grifei). III. Decorrido o prazo acima de quinze dias, 

com ou sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção, face o advento da prescrição 

intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980. IV. O 

arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Parte 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. 

A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus 

da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente o Município 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. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500114-48.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 10:19:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GABRIEL GONCALVES DE 

MIRANDA CPF Nº 559.241.821-34 CDA's Nºs 2011/0558887; 

2012/0743147; 2013/0918539; 2014/1021384 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.006.0532.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.967,92 DECISÃO 228 

VISTOS, ETC... Não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente acerca da devolução da Carta de Citação (AR 

negativo), CUMPRA-SE o item constante do despacho ordenatório da 

citação, proferido nestes autos eletrônicos, os quais permaneceram 

‘ARQUIVADOS’ informalmente, face à inércia do Município Exequente, 

conforme exegese do item 4.1 das teses aprovadas em sede de recurso 

repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de 

suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na 

data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do 

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o 

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e 

grifei). I. Assim, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da intimação acima do Município Exequente, para se manifestar 

sobre a devolução do AR sem realização da citação válida da Parte 

Executada, CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos eletrônicos. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em sede de 

recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “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.” (negritei e grifei). III. Decorrido o prazo acima de quinze dias, 

com ou sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção, face o advento da prescrição 

intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980. IV. O 

arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Parte 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. 

A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus 

da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente o Município 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. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz 
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suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501003-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G 7 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501003-02.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 16:56:01 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: G 7 COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA - ME CNPJ Nº 10.309.984/0001-40 CDA's Nºs 2012 / 0816956 2013 / 

0936740 2014 / 0980637 2015 / 1112177 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 99980 - 

TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO VALOR DA CAUSA: R$ 11.380,52- 

DECISÃO 228 VISTOS, ETC... Não havendo manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente acerca da devolução da Carta de Citação (AR 

negativo), CUMPRA-SE o item constante do despacho ordenatório da 

citação, proferido nestes autos eletrônicos, os quais permaneceram 

‘ARQUIVADOS’ informalmente, face à inércia do Município Exequente, 

conforme exegese do item 4.1 das teses aprovadas em sede de recurso 

repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de 

suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na 

data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do 

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o 

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e 

grifei). I. Assim, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da intimação acima do Município Exequente, para se manifestar 

sobre a devolução do AR sem realização da citação válida da Parte 

Executada, CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos eletrônicos. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em sede de 

recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “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.” (negritei e grifei). III. Decorrido o prazo acima de quinze dias, 

com ou sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção, face o advento da prescrição 

intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980. IV. O 

arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Parte 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. 

A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus 

da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente o Município 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. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001355-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001355-29.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:18:29 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS EIRELI - 

ME CNPJ Nº 03.266.093/0001-99 CDA Nº 1419927 VALOR DA CAUSA: R$ 

45.866,23 DESPACHO 11010 VISTOS, ETC.. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, 

conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. 

DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo 

passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o 

despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008017-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DE ALMEIDA CAFE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008017-43.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/06/2016 14:54:43 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CARLOS DE ALMEIDA CAFE CPF 

Nº 141.137.241-72 CDA's Nºs 941940; 970606; 1109297 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.402,33 DESPACHO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação em razão da Parte 

indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato 

necessário. DECIDO. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o 

polo passivo desta ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente 

o despacho ordenatório da citação constante destes autos. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501013-46.2015.8.11.0041

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):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501013-46.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 10:59:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OSVALDO TETSUO TAMURA CPF/CNPJ Nº 107.924.909-59 

CDA'S Nº'S 2012 / 0775678 2013 / 0875249 2014 / 1058068 2015 / 

1198901 VALOR DA CAUSA: R$ 217.109,90 DESPACHO 11010 VISTOS 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501563-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501563-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 07:10:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 211.969.741-87 

CDA'S Nº'S 2012 / 0760939 2013 / 0894021 2014 / 1079851 2015 / 

1233581 VALOR DA CAUSA: R$ 4.903,03 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 
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e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501723-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SIGARINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501723-66.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 10:36:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ODAIR SIGARINI CPF Nº 107.110.661-91 CDA'S Nº'S 2012 / 

0792665; 2013 / 0833637; 2014 / 1082718; 2015 / 1198773 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.010,31 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Exequente e 

para tanto, DETERMINO que se proceda nova tentativa de citação, por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), devendo ser observado o 

último endereço declinado nos autos. Arbitro os honorários advocatícios 

da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 

85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II 

Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. 

A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da 

carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a 

Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento 

por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501796-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501796-38.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 14:58:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES CPF/CNPJ Nº 

469.179.341-00 CDA'S Nº'S 2012/0763182; 2013/0844045; 2014/1066010; 

2015/1238460 VALOR DA CAUSA: R$ 5.722,43 DESPACHO 11010 Vistos, 

etc... I. DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Exequente e para tanto, 

DETERMINO que se proceda nova tentativa de citação, por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), devendo ser observado o último endereço 

declinado nos autos. Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A 

seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da 

carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a 

Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento 

por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
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11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO I. DEFIRO o pedido 

da Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda 

nova tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 
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presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.
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11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO I. DEFIRO o pedido 

da Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda 

nova tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 
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Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501950-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO EVARISTO PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501950-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 15:28:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCELO EVARISTO PEREIRA LEITE CPF/CNPJ Nº 

299.670.821-00 CDA'S Nº'S 2012 / 0784341 2013 / 0856755 2014 / 

1075314 2015 / 1163453 VALOR DA CAUSA: R$ 5.662,50 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o 

pedido da Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se 

proceda nova tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980), devendo ser observado o último endereço declinado nos 

autos. Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 308 de 730



aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500120-55.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 10:21:18 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IVALDO RODRIGUES PEREIRA CPF 

Nº 459.571.001-10 CDA's Nºs 2011/0555462; 2012/0784981; 

2013/0862339;  2014/1050566 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.027.0129.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 2.631,35 DECISÃO 

228 VISTOS, ETC... Não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente acerca da devolução da Carta de Citação (AR 

negativo), CUMPRA-SE o item constante do despacho ordenatório da 

citação, proferido nestes autos eletrônicos, os quais permaneceram 

‘ARQUIVADOS’ informalmente, face à inércia do Município Exequente, 

conforme exegese do item 4.1 das teses aprovadas em sede de recurso 

repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de 

suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na 

data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do 

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o 

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e 

grifei). I. Assim, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da intimação acima do Município Exequente, para se manifestar 

sobre a devolução do AR sem realização da citação válida da Parte 

Executada, CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos eletrônicos. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em sede de 

recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “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.” (negritei e grifei). III. Decorrido o prazo acima de quinze dias, 

com ou sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção, face o advento da prescrição 

intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980. IV. O 

arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Parte 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. 

A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus 

da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente o Município 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. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 
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intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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Processo Número: 0501519-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501519-22.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 07:54:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 045.997.481-53 

CDA'S Nº'S 2012 / 0763391; 2013 / 0893311; 2014 / 1025833; 2015 / 

1136117 VALOR DA CAUSA: R$ 7.279,10 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 
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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: 0501875-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA PADRON GESUALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501875-17.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 24/02/2016 09:09:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: DANIELA CRISTINA PADRON GESUALDO CPF Nº 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.23.042.0189.011 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.441,27 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Exequente e para tanto, 

DETERMINO que se proceda nova tentativa de citação, por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), devendo ser observado o último endereço 

declinado nos autos. Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A 

seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da 

carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a 

Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento 

por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
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07.646.697/0001-11 CDA's Nºs 2012 / 0816574; 2013 / 0942839; 2014 / 

0960472; 2015 / 1107023 VALOR DA CAUSA: R$ 3.128,58 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o 

pedido da Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se 

proceda nova tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980), devendo ser observado o último endereço declinado nos 

autos. Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501673-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501673-40.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 16:16:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ CARLOS RODRIGUES CPF Nº 212.454.286-91 CDA's Nºs 

2012 / 0780957; 2013 / 0825059; 2014 / 1014634; 2015 / 1179865 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.2.023.0770.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.466,21 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. I. PROCEDA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada 

(o), por carta AR, observando-se o novo endereço fornecido pela 

Fazenda Pública Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 
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EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501994-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BALBINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501994-75.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 10:43:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO BALBINO FERREIRA CPF Nº 240.493.281-00 CDA's 

Nºs 2012/0743186; 2013/0906959 VALOR DA CAUSA: R$2.727,77- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. 

PROCEDA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada (o), por carta 

AR, observando-se o novo endereço fornecido pela Fazenda Pública 

Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal 

(inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na 

citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 
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STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de 

novembro de de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501348-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501348-65.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:33:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA's Nºs 2012 / 0784974; 2013 / 0851060; 2014 / 

1050104 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.44.0240.001 VALOR DA CAUSA: 

R$7.934,20- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. I. PROCEDA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada 

(o), por carta AR, observando-se o novo endereço fornecido pela 

Fazenda Pública Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 
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ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501692-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501692-46.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 10:03:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: MARCIA NOGUEIRA CPF Nº 801.964.701-53 CDA's Nºs 

2012/0751514; 2013/0880022; 2014/1076193; 2015/1221453 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.14.031.0288 VALOR DA CAUSA: R$6.764,27- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. 

PROCEDA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada (o), por carta 

AR, observando-se o novo endereço fornecido pela Fazenda Pública 

Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal 

(inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na 

citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de 

novembro de de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 
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até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501565-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA MOTA BIZONHIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501565-11.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 14:32:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: C. DA MOTA BIZONHIN - ME CPF/CNPJ Nº 11.108.535/0001-05 

CDA'S Nº'S 2012 / 0810579 2013 / 0936780 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.717,00 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente e para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501761-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKIRA HIGUCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501761-78.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 14:24:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AKIRA HIGUCHI CPF/CNPJ Nº 367.399.609-68 CDA'S Nº'S 2012 / 

0721453 2013 / 0880389 2014 / 1032444 VALOR DA CAUSA: R$ 4,788.41 

DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. 

DEFIRO o pedido conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente e 

para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501582-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARCAL FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501582-47.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 15:16:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUGUSTO MARCAL FELIX CPF/CNPJ Nº 429.703.181-72 CDA'S 

Nº'S 2012 / 0718428 2013 / 0887268 2015 / 1154687 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.203,04 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente e para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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 III), não havendo manifestação da Fazenda Pública 
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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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 novembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501770-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMARA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501770-40.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 14:31:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAMARA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 09.100.303/0001-50 CDA'S Nº'S 2014 / 1086000 2014 / 1086001 2015 / 

1089031 VALOR DA CAUSA: R$ 19.644,14 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme 

requerido pela Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que 

se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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 III), 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501378-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501378-03.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 19:11:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDSON RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 103.868.378-56 

CDA'S Nº'S 2012 / 0806495 2013 / 0928669 2014 / 1051254 2015 / 

1232525 VALOR DA CAUSA: R$ 11.405,02 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme 

requerido pela Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que 

se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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 III), 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501382-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO FERREIRA ZAQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501382-40.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 19:12:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA ZAQUE CPF/CNPJ Nº 
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355.948.371-91 CDA'S Nº'S 2012 / 0723906 2013 / 0877677 2014 / 

1046383 2015 / 1120147 VALOR DA CAUSA: R$ 10.108,65 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o 

pedido conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente e para tanto, 

DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos 

termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho 

para cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). 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 III), 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501187-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LIBANIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501187-55.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 10:04:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE LIBANIO DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 046.027.061-34 CDA'S 

Nº'S 2012 / 0806850 2013 / 0911213 2014 / 1074083 2015 / 1235758 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.549,71 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme 

requerido pela Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que 

se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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 III), 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 320 de 730



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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500915-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAIA BATISTA FRAGA CARRIJO 46094849191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500915-61.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 12:44:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SORAIA BATISTA FRAGA CARRIJO 46094849191 CPF/CNPJ Nº 

17.432.312/0001-77 CDA'S Nº'S 2015 / 1242942 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.330,00 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente e para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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 III), 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. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 
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do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500861-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HONOR SUITA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500861-95.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 12:35:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO HONOR SUITA DE CASTRO CPF/CNPJ Nº 099.979.979-72 

CDA'S Nº'S 2012 / 0737853 2013 / 0877304 2014 / 1046176 2015 / 

1123952 VALOR DA CAUSA: R$ 11.685,78 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme 

requerido pela Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que 

se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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 III), 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501242-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO CLARO DE FRANCA BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501242-06.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 12:41:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDNO CLARO DE FRANCA BARRETO CPF/CNPJ Nº 

078.321.331-04 CDA'S Nº'S 2012 / 0738612 2013 / 0918843 2014 / 

1006869 2015 / 1129141 VALOR DA CAUSA: R$ 13.155,63 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o 
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pedido conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente e para tanto, 

DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos 

termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho 

para cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). 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 III), 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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501327-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES MACHADO COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501327-89.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:22:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOURDES MACHADO COUTINHO CPF/CNPJ Nº 954.698.691-72 

CDA'S Nº'S 2012 / 0738043 2013 / 0904836 2014 / 1048916 2015 / 

1133130 VALOR DA CAUSA: R$ 7.663,69 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido conforme 

requerido pela Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que 

se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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 III), 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 
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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[3]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500761-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI HENRIQUE ROEWER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500761-43.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 10:58:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RUI HENRIQUE ROEWER CPF/CNPJ Nº 395.262.321-00 CDA'S 

Nº'S 2012 / 0753775 2013 / 0848494 2014 / 1037045 2015 / 1176952 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.424,35 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
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vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501786-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501786-91.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 14:52:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO CPF/CNPJ Nº 

379.036.831-87 CDA'S Nº'S 2012 / 0725011 2013 / 0842658 2015 / 

1151241 VALOR DA CAUSA: R$ 4.065,30 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 
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10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501517-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO ROSA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501517-52.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 07:21:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EVANDO ROSA GOMES CPF/CNPJ Nº 207.255.741-00 CDA'S 

Nº'S 2012 / 0771828 2013 / 0927597 2014 / 1076062 2015 / 1218760 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.696,11 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500600-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUVIRI FEDRIZZI (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500600-33.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 18/02/2016 09:30:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAUVIRI FEDRIZZI CPF/CNPJ Nº 522.325.221-72 CDA'S Nº'S 

2012 / 0743355 2013 / 0880744 2015 / 1178410 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.903,53 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Exequente e para tanto, 

DETERMINO que se proceda nova tentativa de citação, por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), devendo ser observado o último endereço 

declinado nos autos. Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A 

seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da 

carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a 

Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento 

por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501532-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE PACHECO DE MELLLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501532-21.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 06:49:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FABIANE PACHECO DE MELLLO CPF/CNPJ Nº 652.040.690-20 

CDA'S Nº'S 2012 / 0755877 2013 / 0847860 2014 / 1002967 2015 / 

1193339 VALOR DA CAUSA: R$ 9.422,44 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 
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contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501414-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELY CRISTINA FURLANI NAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501414-45.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:39:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DRIELY CRISTINA FURLANI NAVES CPF/CNPJ Nº 001.399.661-45 

CDA'S Nº'S 2012 / 0780904 2013 / 0879638 2014 / 1039079 2015 / 

1178296 VALOR DA CAUSA: R$ 7.260,47 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o pedido da Fazenda 

Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se proceda nova 

tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

devendo ser observado o último endereço declinado nos autos. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 
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desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501288-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA GOLFINHO DOURADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501288-92.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:08:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ESCOLA GOLFINHO DOURADO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.964.043/0001-00 CDA'S Nº'S 2012 / 0813907 2013 / 0943408 2014 / 

0967900 2015 / 1101335 VALOR DA CAUSA: R$ 9.605,01 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. DEFIRO o 

pedido da Fazenda Pública Exequente e para tanto, DETERMINO que se 

proceda nova tentativa de citação, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980), devendo ser observado o último endereço declinado nos 

autos. Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 
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Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004740-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004740-82.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2017 10:03:29 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS CNPJ/CPF 

Nº 874.392.201-53 CDA's Nºs 944252 970407 1092115 1391410 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº VALOR DA CAUSA: R$ 2.651,26 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007282-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007282-73.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 10:13:37 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMAR RODRIGUES DE 

CARVALHO CNPJ/CPF Nº 222.555.169-34 CDA's Nºs 1135784 1014330 

1347613 VALOR DA CAUSA: R$ 3.142,98 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 330 de 730



sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501973-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN CESAR DA SILVA ANUNCIACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501973-02.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:30:07 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALLAN CESAR DA SILVA 

ANUNCIACAO CNPJ/CPF Nº 486.690.911-00 CDA's Nºs 2012 / 0779398 

2013 / 0871909 2014 / 1076489 2015 / 1235580 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.379,31 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007841-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007841-30.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2017 15:05:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AILTON LOPES DOS SANTOS 

CNPJ/CPF Nº 045.832.641-00 CDA's Nºs 1139273 1052114 1362203 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.001,86 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015395-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BARBOSA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1015395-16.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2017 10:07:26 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NELSON 

BARBOSA ALVES CNPJ/CPF Nº 275.066.571-04 CDA's Nºs 1065558 

1310058 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº VALOR DA CAUSA: R$ $10,933.92 

DESPACHO 11010 VISTOS ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 
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data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009439-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS REINERS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009439-19.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2017 09:58:39 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CARLOS REINERS CNPJ/CPF Nº 

002.163.131-04 CDA's Nºs 1133582 1048887 1284784 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.404,42 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta 

via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008220-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR LINS CANAVARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008220-68.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:33:45 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: OMAR LINS CANAVARROS 

CNPJ/CPF Nº 001.724.561-34 CDA's Nºs 1079896 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.783,25 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007518-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNA SOARES DA CUNHA PIONORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007518-25.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 18:01:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TAYNA SOARES DA CUNHA 

PIONORIO CNPJ/CPF Nº 055.772.601-83 CDA's Nºs 1057585 1224702 

1420576 VALOR DA CAUSA: R$ 10.756,56 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 
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expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012806-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MILLER REAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012806-51.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2017 16:30:19 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CARLOS MILLER REAL CNPJ/CPF Nº 

281.627.739-91 CDA's Nºs 1072931 1212003 1376684 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.742,78 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta 

via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017512-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA ADAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017512-77.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2017 14:58:05 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE MARIA ADAO CNPJ/CPF Nº 207.607.361-20 

CDA's Nºs 1421019 VALOR DA CAUSA: R$ 2.598,83 DESPACHO 11010 

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018165-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CORREIA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018165-79.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/06/2017 15:46:10 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CARLOS CORREIA DA COSTA CNPJ/CPF Nº 

024.498.348-85 CDA's Nºs 1258562 1415577 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.564,52 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 
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pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007763-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007763-70.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/06/2016 09:54:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MAIZA MEDEIROS CNPJ/CPF Nº 

265.865.681-53 CDA's Nºs 893212 1078413 1221549 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.600,15 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016426-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ANDRADE ARRAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016426-71.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2017 09:37:14 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIANE ANDRADE ARRAIS CNPJ/CPF Nº 

442.076.381-72 CDA's Nºs 1346305 VALOR DA CAUSA: R$ 6.098,73 

DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016427-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ANDRADE ARRAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016427-56.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2017 09:37:17 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIANE ANDRADE ARRAIS CNPJ/CPF Nº 

442.076.381-72 CDA's Nºs 1337590 VALOR DA CAUSA: R$ 2.960,02 

DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027136-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZALIA EMILIA DE PAULA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027136-53.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:14:57 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROZALIA EMILIA 

DE PAULA E SILVA CNPJ/CPF Nº 265.893.701-68 CDA's Nºs 2014 / 

1004450 2015 / 1132255 2016 / 1307425 2017 / 1499833 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.537,35 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta 

via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014764-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO AMARAL E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014764-72.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/05/2017 16:10:11 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AQUINO 

AMARAL E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 04.663.766/0001-07 CDA's Nºs 

1420809 1420810 VALOR DA CAUSA: R$ 3.598,41 DESPACHO 11010 

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009718-05.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIA LIZOTTI RICCI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009718-05.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2017 16:39:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELIDIA LIZOTTI RICCI - ME CNPJ/CPF 

Nº 07.368.581/0001-68 CDA's Nºs 1420970 1420971 VALOR DA CAUSA: 

R$ 93.928,71 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009741-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009741-48.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2017 16:41:16 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PLINIO ALVES DE 

ALMEIDA CNPJ/CPF Nº 352.388.951-00 CDA's Nºs 1063369 1226978 

1255964 VALOR DA CAUSA: R$ 25.056,68 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026171-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO BATISTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026171-75.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:24:02 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SÉRGIO BATISTELLA CNPJ/CPF Nº 

369.810.529-20 CDA's Nºs 2014 / 1039658 2015 / 1151065 2016 / 

1272996 2017 / 1557284 VALOR DA CAUSA: R$ 13.778,70 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 
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retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027265-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027265-58.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:50:05 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: APPARECIDA DE LOURDES 

ARAUJO CNPJ/CPF Nº 281.152.879-20 CDA's Nºs 2015 / 1168246 2016 / 

1282147 2017 / 1557812 2017 / 1583370 VALOR DA CAUSA: R$ 5.104,54 

DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026212-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU DROBIALLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026212-42.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:40:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TADEU DROBIALLO CNPJ/CPF Nº 

172.955.729-53 CDA's Nºs 2017 / 1511985 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.133,27 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 191), pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026214-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU DROBIALLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026214-12.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:40:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TADEU DROBIALLO CNPJ/CPF Nº 

172.955.729-53 CDA's Nºs 2017 / 1558455 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.278,55 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 
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arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023348-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA PAULUZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023348-31.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:18:28 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SILVIA MARIA PAULUZI CNPJ/CPF 

Nº 154.242.428-39 CDA's Nºs 1421213 VALOR DA CAUSA: R$ 2.485,10 

DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026270-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026270-45.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:48:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VALMIR SILVA CNPJ/CPF Nº 

205.239.121-53 CDA's Nºs 2014 / 1049119 2015 / 1155761 2016 / 

1323371 2017 / 1565823 VALOR DA CAUSA: R$ 5.441,68 DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026052-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO AUGUSTO MAIA CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026052-17.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 08:58:38 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CASSIO AUGUSTO MAIA CURVO 

CNPJ/CPF Nº 634.882.057-20 CDA's Nºs 1075379 1212149 1370427 

1533800 VALOR DA CAUSA: R$ 13.745,81 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 
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prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026209-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU DROBIALLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026209-87.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:39:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TADEU DROBIALLO CNPJ/CPF Nº 

172.955.729-53 CDA's Nºs 2014 / 1051046 2015 / 1233439 2016 / 

1354804 2017 / 1517363 2014 / 1051046 2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 

8.521,83 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026211-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU DROBIALLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026211-57.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:40:03 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TADEU DROBIALLO CNPJ/CPF Nº 

172.955.729-53 CDA's Nºs 2017 / 1578959 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.533,33 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026144-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. V. DE FREITAS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026144-92.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:16:51 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: C. C. V. DE FREITAS - EPP 

CNPJ/CPF Nº 11.836.599/0001-14 CDA's Nºs 1059911 1231076 1366212 

1525657 VALOR DA CAUSA: R$ 15.533,56 DESPACHO 11010 VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 
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tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501549-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENIZE MALHEIROS POUZO (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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0501549-57.2015.8.11.0041 DATA DA DISTR.: 17/09/2015 REDISTRIB.: 

23/02/2016 07:04:00 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADA: RENIZE MALHEIROS POUZO - CPF Nº 157.608.068-40 CDA's 

Nºs 2012/796042; 2013/0874049; 2014/1002878; 2015/1190436 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.15.032.0172.029 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.574,24 VISTOS, ETC.... 11010 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ inicialmente em relação a 

RENIZE MALHEIROS POUZO, ‘Brasileiro(a), inscrita no Cadastro de 

Pessoas Física sob o nº 157.608.068-40, com endereço na Rua General 

Ramiro Noronha, 454, Duque de Caxias I, CEP 78.043-272, nesta capital, 

para pagar o débito inscrito em Dívida Ativa, Conforme Certidão(ões), em 

anexo, referente(s): 2012 / 0796042 2013 / 0874049 2014 / 1002878 2015 

/ 1190436”, sic, ID 329264, na qual foi requerida a ‘retificação do polo 

passivo’ (ID 1100923). Com efeito, em 25/05/2016 a Procuradoria Municipal 

Exequente apresentou requerimento, afirmado que ‘Por conseguinte, no 

que tange às inscrições n° 01.7.15.032.0172.029, CDA’s n. 0796042, 

0874049, 1002878 e 1190436, respectivamente, requer-se, com fulcro no 

art. 130 e 131 do Código Tributário Nacional, a retificação do Polo Passivo, 

fazendo-se constar tão somente o nome de GLAUCIA CRISTINA 

NEGREIROS SILVA FONSECA, atual proprietário do imóvel gerador do 

imposto. Neste ínterim, requer-se a imediata substituição do pólo passivo 

da presente demanda, a fim de que ali figure, tão somente, o nome 

GLAUCIA CRISTINA NEGREIROS SILVA FONSECA, inscrito no CPF 

486.896.021-00, conforme Boletim de Cadastro Imobiliário em anexo. Por 

fim, requer seja expedida nova Carta de Citação, via AR, para GLAUCIA 

CRISTINA NEGREIROS SILVA FONSECA, inscrita no CPF nº 

486.896.021-00, com fundamento no artigo 8º, II, da Lei n. 6.830/80 (Lei de 

Execução Fiscal), em razão de ter sido localizado em nossos bancos de 

dados um endereço diverso, transcrito abaixo, daquele informado na 

inicial, comprovante em anexo.’, sic ID 1100927. Pois bem. Observo que a 

Procuradoria Fiscal Exequente não juntou aos autos eletrônicos o contrato 

da alteração da propriedade do imóvel sobre o qual recai as CDA’s 

executadas – IPTU's que recaíram sobre a Inscrição Municipal nº 

01.7.15.032.0172.029, documento essencial para este Juízo conhecer a 

data da transmissão do imóvel e a data do lançamento dos referidos 

impostos, e assim decidir com segurança sobre o pedido de substituição 

processual, vez que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento de ser impossível a substituição do devedor 

após o lançamento, quando não ficar evidente o erro material ou formal, ex 

vi: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

(CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA 

INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. 

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução 

(Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio 

lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração 

de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com 

aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento 

anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja 

revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se 

ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de 

modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de 

dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz 

os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do 

lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente 

substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid 

Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo 

Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria 

do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a 

apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou 

configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma 

clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, 

que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 

suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese 

dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime 

do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, REsp 1045472/BA, julgado em 25/11/2009, 

DJe 18/12/2009). (negritei). Consigno que as CDA’s executadas foram 

inscritas em 16/09/2015, em nome da Executada : RENIZE MALHEIROS 

POUZO - CPF Nº 157.608.068-40 (Contribuinte 376010), enquanto o 

documento apresentado pela Procuradoria Fiscal Municipal para 

demonstrar a transferência do dito imóvel, BCI (Boletim Cadastro 

Imobiliário) da mesma Inscrição Municipal 01.7.15.032.0172.029 (ID 

1100929), foi incluído na data de 14/05/2008, em nome da Contribuinte 

250737 – GLAUCIA CRISTINA NEGREIROS SILVA FONSECA - CPF Nº 

486.896.021-00, portanto, muito antes da distribuição desta Execução 

Fiscal em 17/09/2015, causando espécime a este Juízo! Assim, ad 

cautellun, em cumprimento ao disposto no Art. 10º do CPC/2015, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para 

comprovar a transferência do imóvel da Executada após a distribuição 

desta Execução Fiscal, no prazo de quinze dias, sob pena de presumir 

que desistiu do pedido de ID 1100927 e desta Execução Fiscal, com a 

consequente extinção deste processo eletrônico com julgamento do 

mérito, face a inexistência da dívida em nome da Executada, nos termos 

da Súmula STJ 392 acima, combinado com Art. 5º CPC/2015. Após, 

decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 19 

de novembro de 2018. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 5º. Aquele 

que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de 

acordo com a boa-fé. Art. 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício. 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 
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Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501708-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO SOUZA PORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501708-97.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTR.: 20/09/2015 REDIST.:23/02/2016 10:22:31 EXEQUENTE: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GENILDO SOUZA PORTO 

CPF Nº 143.242.961-20 CDA's Nºs 2012 / 0727883; 2013 / 0919985; 2014 

/ 0995636; 2015 / 1138008 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.35.072.0345.001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.778,48 DESPACHO 

VISTOS, ETC.... 11010 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida em 20/09/2015 via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ inicialmente 

em relação a GENILDO SOUZA PORTO, ‘Brasileiro(a), inscrito no Cadastro 

de Pessoas Física sob o nº 143.242.961-20, com endereço na Rua Caju, 

291, Jardim Imperial II, CEP 78.076-080, nesta Capital para pagar o débito 

inscrito em Dívida Ativa, Conforme Certidão(ões), em anexo, referente(s): 

2012 / 0727883 2013 / 0919985 2014 / 0995636 2015 / 1138008”, sic, ID 

332073, na qual foi requerida a ‘retificação do polo passivo’ (ID 369010). 

Com efeito, em 23/02/2016 a Procuradoria Municipal Exequente apresentou 

requerimento, afirmado que ‘“Consoante se depreende do extrato do 

contribuinte em anexo, foi alterada a propriedade do imóvel objeto da 

inscrição nº 01.5.35.072.0345.001, de modo que o débito fiscal ora 

perseguido sub-rogou-se na pessoa do adquirente, conforme dispõe o art. 

130 do Código Tributário Nacional ... Dessa forma, necessária a retificação 

do polo passivo da execução, a fim de que a mesma prossiga 

exclusivamente em desfavor de INALVA MARIA DA SILVA SANTOS, (CPF 

nº 126.889.834-15), residente e domiciliado à Avenida Doutor Euclides 

Mota, nº 692, QD 23 L 02, do Areão, Cuiabá/MT, CEP: 78010-000, atual 

proprietário do imóvel gerador do imposto, endereço para o qual deverá 

ser expedido o respectivo mandado de citação, por carta A.R, via 

correios.”, sic ID 369010. Pois bem. Observo que a Procuradoria Fiscal 

Exequente não juntou aos autos eletrônicos o contrato da alteração da 

propriedade do imóvel sobre o qual recai as CDA’s executadas – IPTU's 

que recaíram sobre a Inscrição Municipal nº 01.5.35.072.0345.001, 

documento essencial para este Juízo conhecer a data da transmissão do 

imóvel e a data do lançamento dos referidos impostos, e assim decidir com 

segurança sobre o pedido de substituição processual, vez que a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o 

entendimento de ser impossível a substituição do devedor após o 

lançamento, quando nãoficar evidente o erro material ou formal, ex vi: 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

(CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA 

INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. 

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução 

(Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio 

lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração 

de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com 

aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento 

anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja 

revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se 

ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de 

modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de 

dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz 

os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do 

lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente 

substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid 

Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo 

Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria 

do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a 

apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou 

configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma 

clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, 

que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 

suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese 

dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime 

do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, REsp 1045472/BA, julgado em 25/11/2009, 

DJe 18/12/2009). (negritei). Consigno que as CDA’s executadas foram 

inscritas em 18/09/2015, em nome do Executado : GENILDO SOUZA 

PORTO - CPF Nº 143.242.961-20 (Contribuinte 38744), enquanto o 

documento apresentado pela Procuradoria Fiscal Municipal para 

demonstrar a transferência do dito imóvel, HC (HISTÓRICO DO 

CONTRIBUINTE - INALVA MARIA DA SILVA SANTOS - sem número de 

Contribuinte) da mesma Inscrição Municipal 01.5.35.072.0345.001 (ID 

369012), onde se lê que referido imóvel foi transferido mediante 

ESCRITURA PÚBLICA, lavrada perante o RGI do Sexto Ofício - R-3 da 

Matrícula 32500, datada de 11/01/1995, em favor da adquirente INALVA 

MARIA DA SILVA SANTOS - CPF nº 126.889.834-15-00, portanto, muito 

antes da distribuição desta Execução Fiscal em 20/09/2015, causando 

espécime a este Juízo! Assim, ad cautellun, em cumprimento ao disposto 

no Art. 10º do CPC/2015, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente para comprovar a transferência do imóvel da 

Executada após a distribuição desta Execução Fiscal, no prazo de quinze 

dias, sob pena de presumir que desistiu do pedido de ID 369010 e desta 

Execução Fiscal, com a consequente extinção deste processo eletrônico 

com julgamento do mérito, face a inexistência da dívida em nome do 

Executado, nos termos da Súmula STJ 392 acima, combinado com Art. 5º 

CPC/2015. Após, decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 19 de novembro de 2018. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do 

processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 10º. O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício. 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. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 
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interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006653-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MAIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1006653-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALBERTO MAIER Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença judicial transitada em julgado. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo ativo da 

demanda José Manoel Guedes e no polo passivo Município de Cuiabá. 

Intime-se a executado para opor embargos em 30 (trinta) dias (NCPC, art. 

910). Certificado o não oferecimento de embargos, determino a expedição 

de guias de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente pela 

Fazenda Pública Municipal/executada, nos termos do art. 535, §§ 4º e 3º, 

inciso II, e 910, § 1º, ambos do NCPC e art. 100, da CF/88. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005402-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MAIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005402-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALBERTO MAIER Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença judicial transitada em julgado. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo ativo da 

demanda José Manoel Guedes e no polo passivo Município de Cuiabá. 

Intime-se a executado para opor embargos em 30 (trinta) dias (NCPC, art. 

910). Certificado o não oferecimento de embargos, determino a expedição 

de guias de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente pela 

Fazenda Pública Municipal/executada, nos termos do art. 535, §§ 4º e 3º, 

inciso II, e 910, § 1º, ambos do NCPC e art. 100, da CF/88. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500854-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500854-06.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE 

LTDA - ME Vistos etc. Aportou aos autos pedido do exequente 

requerendo a penhora online em contas bancárias da parte executada (id 

1402915). Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, 

contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. Assim, venha 

o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-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: 0501054-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501054-13.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Aportou aos 

autos pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora online 

em eventuais contas bancárias da parte executada (id. 4925401). Pois 

bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora 

em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor do 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 

devedor por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, 

sendo constrito o valor de R$ 48.901,78 (quarenta e oito mil novecentos e 

um reais e setenta e oito centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a 

parte executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500083-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500083-28.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO NUNES Vistos, etc. 

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada (id. 

12853775). Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano 

justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor do 

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 nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

81,68 (oitenta e um reais e sessenta e oito centavos). Observo, outrossim, 

que o valor penhorado é irrisório considerando o quantum devido, pois não 

alcança um percentual substancial do total da dívida, tenho, por isso, 

imperioso 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. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500117-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO VERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500117-03.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: HELIO VERIANO DA SILVA Vistos etc. Aportou 

aos autos pedido do exequente requerendo a penhora online em contas 

bancárias da parte executada (id 12854863). Dessa forma, realizei ordem 

de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora 

por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. Cumpra-se. Intime-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: 0500086-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500086-80.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 288536). Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro 

plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor 

do 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 devedor por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.339,87 

(um mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. 

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM 

[1] Art. 854, § 2º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500085-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500085-95.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora online 

em contas bancárias da parte executada (id 12854146). Dessa forma, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-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: 0504423-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO ROSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0504423-15.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELSON PEDRO ROSA - ME Vistos etc. Aportou 

aos autos pedido do exequente requerendo a penhora online em contas 

bancárias da parte executada (id 1929604). Dessa forma, realizei ordem 

de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora 

por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. Cumpra-se. Intime-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: 0500566-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500566-58.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ORLANDO MOURA Vistos etc. Aportou aos 

autos pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora online 

em eventuais contas bancárias da parte executada (id. 10065642). Pois 

bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora 

em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor do 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 

devedor por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, 

sendo constrito o valor de R$ 25.743,36 (vinte e cinco mil setecentos e 

quarenta e três reais e trinta e seis centavos), cuja quantia transferi à 

Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável para a garantia do 

juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, 

não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501383-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA ELIZABETH BOEHLER IGLESIAS AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501383-25.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALDA ELIZABETH BOEHLER IGLESIAS 

AZEVEDO Vistos, etc. Na decisão de id. 9902034 determinou-se à 

Fazenda Pública exequente que promovesse o protesto extrajudicial da 

CDA como condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, 

em vários casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já 

se posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de 

modo que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de 
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seus devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a 

seguinte ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da 

matéria: “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – 

PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE 

CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da 

CDA para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, 

pressupõe o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao 

contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, 

descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo 

Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o fato de a 

Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não implica o impedimento à 

cobrança extrajudicial.” (TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 

16.04.2018). PRECEDENTES: Agr. 1013017-16.2017.8.11.0000, Agr. 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902034 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902034 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 7,00 (sete 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. Assim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. 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: 0501718-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR CELESTINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501718-44.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALINOR CELESTINO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Na decisão de id. 9902064 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902064 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902064 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0502666-83.2015.8.11.0041

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 DESPACHO Processo: 

0502666-83.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Aportou 

aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em contas 

bancárias da parte executada. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 

Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-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: 0502705-80.2015.8.11.0041

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 DESPACHO Processo: 

0502705-80.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Aportou 

aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em contas 

bancárias da parte executada. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 

Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-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: 1003273-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003273-05.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CUIABÁ, 

21 de novembro de 2018. Vistos etc. Aportou aos autos pedido da parte 

exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais contas 

bancárias da parte executada. 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 dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.064,21 

(um mil e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), cuja quantia 

transferi à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. 

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM 

[1] Art. 854, § 2º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000219-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000219-31.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GRF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

Autos código 254709 Vistos, etc. Aportou aos autos pedido de penhora 

online em eventuais contas bancárias da parte executada. 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 nos autos, sendo 

constrito apenas o valor de R$ 1,32 (um real e trinta 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. 

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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501028-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501028-15.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online 

em contas bancárias da parte executada. Dessa forma, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

12/2018/CM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 920622 Nr: 43830-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORT LOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA TIEMI PIERONI 

IWASHITA - OAB:13228b

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte executada para apresentar 

contrarrazoes do recurso da apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 49189 Nr: 6890-20.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 DESPACHOEXECUÇÃO FISCAL Nº 6890-20/1998 - CÓD. 49189EXCDO: 

MAURO ALVARES DA SILVACPF Nº não informadoCDA nº 3232 venc. 

25/03/1996 - IPTUINSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.25.022.0299.001Valor da 

Execução: R$ 300,201011010VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

(...).Eis o Relatório.DECIDO.Considerando que o EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE 16585, expedido em 09/03/2015, juntado pelo Município 

Exequente às fls. 57/59, não indica o valor da CDA executada nestes 

autos, INTIME-SE a Procuradoria Municipal Fiscal para trazer aos autos o 

valor principal desta Execução Fiscal devidamente corrigido, que se refere 

apenas à CDA 03232, vencida em 25/03/1996, fls. 03, para que seja 

procedida a transferência do valor executado bloqueado pelo Juízo em 

17/01/2014 às fls. 54 e verso, ao Município Exequente, no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de indeferimento do pedido.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

prescrição intercorrente. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015.CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 14 de novembro de 

2018.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 118840 Nr: 16492-98.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZÁRIO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETTE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:2.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de CÉZARIO ASSUNÇÃO OLIVEIRA objetivando o recebimento do 

valor de 318.317,22 UFIR.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 
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a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 30/06/1999, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 3480-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otto Carvalho Pessoa de 

Mendonça - OAB:93.835/MG

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Certifique-se o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos em 

apenso.

 II – Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 415381 Nr: 3596-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.
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 Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 365111 Nr: 1145-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de REMA CONSTRUTORA LTDA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 12.682,98.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 07/01/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 08 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 369063 Nr: 3974-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA BONFIM BATHISTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo 
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executado, posiciona-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. Existindo elementos suficientes que 

demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução 

nos termos do art. 794, I do CPC.” (TRF- 4, SEGUNDA TURMA, RÔMULO 

PIZZOLATTI, AC PR 0013863-25.2015.404.9999, Jul. 15/12/2015, D.E. 

25/01/2016). (negritei).

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

DÊEM-SE BAIXAS imediatamente na Distribuição e Relatórios.

Após, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 804555 Nr: 11018-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ALOCAR LTDA objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.094,10.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 19/03/2013, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 05 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 717175 Nr: 11691-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON LUIZ DE MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA PINTO BIANCARDINI 

- OAB:5009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. Existindo elementos suficientes que 

demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução 

nos termos do art. 794, I do CPC.” (TRF- 4, SEGUNDA TURMA, RÔMULO 

PIZZOLATTI, AC PR 0013863-25.2015.404.9999, Jul. 15/12/2015, D.E. 

25/01/2016). (negritei).

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

DÊEM-SE BAIXAS imediatamente na Distribuição e Relatórios.

Após, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 940055 Nr: 54590-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, 

AFONSO ADALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIO MARQUES DO ROSARIO 

FILHO - OAB:14145, IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - 

OAB:11315-A / MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o exequente para manifestação sobre os embargos de 

declaração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064034 Nr: 52723-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522/MT, ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2015, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1065722 Nr: 53538-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2015, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 170158 Nr: 19541-74.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDIO GONÇALO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE sucessivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 205953 Nr: 15301-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

CENTAURUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE

CUIABÁ/MT em face de INCORP. E CONSTR. CENTAURUS LTDA 

objetivando o

recebimento do valor de R$ 1.625,46.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso

concreto está presente questão de ordem pública, que se consubstancia 

na ocorrência

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a conjugação de 

dois requisitos,

quais sejam, o decurso de lapso, bem como a inércia do credor1.

In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da

prescrição, levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei 

Complementar

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente

data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de qualquer outra 

causa

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 –

C.T.N.2.

1. STJ – “(...). EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

REQUISITOS: LAPSO

TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME 

DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, a

prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, 

mas se conjuga

com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na 
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diligência do processo.

(...).” (STJ - T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, AgRg no AREsp:

459937 GO 2014/0003311-9, Data de Julgamento: 25/03/2014, Data de 

Publicação: DJe

31/03/2014).

2. “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:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento

regular da presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a 

ocorrência da

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável

à continuação do processo, de modo a não tornar imprescritível a dívida 

fiscal e eternizar

a sua cobrança.

A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar

eternamente exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela

inércia da Fazenda Pública Exequente.

Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso

temporal superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição 

processual e a

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda

Pública Municipal, que não foi diligente nas providências que lhe incumbia

para impulsioná-lo e não por culpa da máquina judiciária, a fim de não 

permitir à

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente do 

crédito

tributário é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com

resolução do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO.

POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local 

consignou

que "as diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o

executado ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário

onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do 

contexto

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o

exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5

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;
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anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição

intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp

1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg 

no

REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJe

22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques,

Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, 

SEGUNDA

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado

em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980,

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a

manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito,

colha-se:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO.

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.

(...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência

da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição

intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto

contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo

suportado (compatibilização com o princípio processual pas de

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no

REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp

247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).
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ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE das CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, 

cujas

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

da

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/19643, 

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.4, sob pena de 

responsabilidade e

3. Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito

Federal.

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do 

prazo para pagamento,
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serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em 

registro próprio, após

apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a 

esse título. (Incluído

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 

natureza, proveniente de

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não

Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os 

provenientes de

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou

natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de 

ocupação, custas

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações,

reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente 

julgados, bem assim os

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança,

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo

Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 3º (...).

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos 

parágrafos anteriores,

bem como os valores correspondentes à respectiva atualização 

monetária, à multa e juros de

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969,

e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído 

pelo Decreto Lei nº

1.735, de 1979)

§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda

Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

4. Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se 

modifica ou extingue,

ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais
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desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, 

por causa

da ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, e DECLARO EXTINTO O

PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a ocorrência da 

prescrição

intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 

2015 c/c §

5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por 

analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S)

ACIMA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque

estão prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação 

do inciso I (a

contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em razão do seu 

§3º, inc. III

do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa está abaixo de 

cem salários

mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e 

quatrocentos

reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente,

através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na 

forma da lei, a sua

efetivação ou as respectivas garantias.
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INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte

Executada pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos 

princípios

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os

Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205

CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 200930 Nr: 11386-48.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA ALMEIDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de SILVIA ALMEIDA DE CAMPOS objetivando o recebimento do 

valor de R$ 1.063,18.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
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“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 188466 Nr: 34852-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR objetivando o recebimento 

do valor de R$ 1.201,58.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
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Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 62990 Nr: 11247-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDINO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de DEDINO MOREIRA DE SOUZA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 4.642,21.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 16/01/2008, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 
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INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 202574 Nr: 12537-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de PEDRO DA SILVA CESAR objetivando o recebimento do valor 

de R$ 977,15.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 
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tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 205981 Nr: 15430-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITRIO REIS DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de MITRIO REIS DE FARIA objetivando o recebimento do valor 

inferior a R$ 461,99.

O Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública determinou o 

arquivamento com baixa no relatório estatístico.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 
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origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 702512 Nr: 37133-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFRIOS COM. REPRESES. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Com fundamento nos Arts. 200, § único; 485, inc. VIII; 775; 924, inc. IV; e 

925 do CPC/2015 c/c Arts. 26 e 39 da Lei 6.380/1980 – L.E.F., 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado pelo Município 

Exequente e DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

EXCLUAM-SE AS CDA’S QUE INSTRUÍRAM A EXORDIAL E OBJETO DO 

PEDIDO, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque 

estão canceladas.

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

Arts. 26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

 CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

A seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, Relatórios e 

Sistema Apelo, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 .

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 189989 Nr: 1352-14.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de JUARES DA CRUZ objetivando o recebimento do valor de R$ 

501,87.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 06/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 
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providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 369679 Nr: 4389-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BANDEIRANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 187665 Nr: 33980-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS ANTONIO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de REIS ANTONIO BARRETO objetivando o recebimento do valor 

de R$ 1.715,87.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/11/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.
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 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 201934 Nr: 12614-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BAUGAURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de FÁBIO BAUGAURT objetivando o recebimento do valor de R$ 

570,69.

O Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública determinou o 

arquivamento com baixa no relatório estatístico.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 
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(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 760153 Nr: 12493-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL objetivando o recebimento do 

valor de R$ 8.668,80.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 20/04/2012, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 6 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).
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 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 47987 Nr: 11946-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ARLINDO FERREIRA DA SILVA, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 1.611,57.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 24/06/1999, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 15 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 
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de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 369591 Nr: 4125-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRAS. 

DE EDUC. ASS. S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRAS. DE EDUC. ASS. S 

objetivando o recebimento do valor de R$ 1.076,44.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 20/01/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 08 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 
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máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 409897 Nr: 40149-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY PAES BARRETO FILHO E OUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ARY PAES BARRETO FILHO E OUTRA objetivando o 

recebimento do valor de R$ 933,84.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 29/12/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 08 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 
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intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 383170 Nr: 18768-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICÍPIO DE POCONÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT, JULIANA ZANON LAMEZON - OAB:12881, SADI 

GENTIL - OAB:5404-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT 

em face de GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 

objetivando o recebimento do valor de R$ 3.794,10.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/06/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 08 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 
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CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 32795 Nr: 10460-43.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ADAILTON PEREIRA DA COSTA objetivando o recebimento do 

valor de 365,20 UFIR.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu a distribuição processual em 26/09/2000, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 
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REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 182275 Nr: 28980-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

PROCURADOR FISCAL DO MUNICIPIO - OAB:4344 - A PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 825,14.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/11/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 
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Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 201067 Nr: 11748-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 718106 Nr: 14279-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2014, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 857543 Nr: 59774-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BAZZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 167433 Nr: 16999-83.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA HELENA A. DE J. 

ALCOFORADO - PROC. MUNIC. - OAB:2695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de BENEDITO SOARES FERREIRA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 3.026,56.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 16/07/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 
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§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 168482 Nr: 18045-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMAD SAID KARFAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA HELENA A. DE J. 

ALCOFORADO - PROC. MUNIC. - OAB:2695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de AHMAD SAID KARFAN, objetivando o recebimento do valor de 

R$ 1.155,65.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 11/08/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 
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Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 366605 Nr: 2083-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de CREUZA MARIA DA COSTA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 3.576,33.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu a distribuição processual em 23/12/2008, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 9 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 409995 Nr: 40201-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOL S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E 
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INDÚSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2015, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 746139 Nr: 43322-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 192501 Nr: 3570-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILABELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

E CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉZIO DIAS VIDRAGO - PROC. DO 

MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de VILABELA EMP. IMOB. CONSTR. LTDA objetivando o 

recebimento do valor de R$ 15.427,34.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 
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Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 200754 Nr: 11505-09.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DULTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉZIO DIAS VIDRAGO - PROC. DO 

MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de NEUZA DULTRA FERREIRA objetivando o recebimento do valor 

de R$ 409,23.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor1.

In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.2. 1. STJ – “(...). EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL 

E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não 

só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito 

indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo. 

(...).” (STJ - T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, AgRg no AREsp: 459937 GO 2014/0003311-9, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Data de Publicação: DJe 31/03/2014).

2. “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:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

A despeito de não ter sido realizada a intimação da

Fazenda Pública da decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem 

assim, para dar

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de

Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que, em

sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda 

Pública

acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como 

do

arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do 

transcurso

do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA,

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, julgado 

em

07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

Ainda, inobstante não tenha sido determinado

expressamente pelo Juízo o arquivamento do presente executivo fiscal, a 

mesma

Egrégia Corte Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, 

é

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo

de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. 

Súmula 314/STJ3.

(...) Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de 

desarquivamento dos

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente

são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do 

curso da

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ,

PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no Ag

1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento

regular da presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a 

ocorrência da

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é

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;

3. STJ – SÚMULA 314 - 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.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida
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fiscal e eternizar a sua cobrança.

A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar

eternamente exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela

inércia da Fazenda Pública Exequente.

Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso

temporal superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição 

processual e a

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da

Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas providências que lhe 

incumbia

para impulsioná-lo e não por culpa da máquina judiciária, a fim de não 

permitir à

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente do 

crédito

tributário é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com

resolução do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR

MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO.

POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local

consignou que "as diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não

pode o executado ser eternamente exposto à Execução, tampouco o

Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. 

Valendo-se do

contexto probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu

acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por

período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a

decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse

sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda 

Turma,

DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa,

Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo 

Interno

não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

AgInt

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980,

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a

manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para

eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da 

Fazenda. A

propósito, colha-se:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO.

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.

(...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito.

Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra

amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei

6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta,

no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não

demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio

processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,

DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental

não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe

08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE das CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação,

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/19644,

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 ocorrência da prescrição intercorrente.

4. Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e

do Distrito Federal.

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do 

prazo para

pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida 

Ativa, em registro

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 

natureza, proveniente

de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não

Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os 

provenientes de

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou

natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de 

ocupação, custas

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações,

reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente 

julgados, bem assim os

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca,

fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras 

obrigações legais. (Incluído

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 3º (...).

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos 

parágrafos anteriores,

bem como os valores correspondentes à respectiva atualização 

monetária, à multa e juros
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de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 

21 de outubro de

1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. 

(Incluído pelo Decreto

Lei nº 1.735, de 1979)

§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda

Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

5. Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se 

modifica ou extingue,

ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais

não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na 

forma da lei, a sua

efetivação ou as respectivas garantias.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, e DECLARO EXTINTO O

PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a ocorrência da 

prescrição

intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 

2015 c/c

§ 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por 

analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S)

CDA(’S) ACIMA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO,

porque estão prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação 

do inciso I (a

contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em razão do seu 

§3º, inc. III

do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa está abaixo de 

cem salários

mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e 

quatrocentos

reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente,

através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte

Executada pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos 

princípios

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os

Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205

CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 187251 Nr: 33471-62.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

face de SEBASTIÃO DA SILVA SOARES objetivando o recebimento do 

valor de R$ 1.629,62.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 23/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 
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diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, objetos desta ação, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964 , 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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença de extinção proferida a 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 708165 Nr: 41524-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E DUARTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de COELHO & DUARTE LTDA ME objetivando o recebimento do 

valor de R$ 1.114,02.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 17/12/2010, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 7 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 
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de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 202575 Nr: 12555-70.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR PEDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ANTENOR PEDRO DE SOUZA, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 23.829,70.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 26/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.
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A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 201050 Nr: 11321-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de PEDRO MARTINS DE ALMEIDA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 541,60.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 
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pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 195416 Nr: 5825-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BASSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de LUIZ ALBERTO BASSETO, objetivando o recebimento do valor 

de R$ 7.601,87

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 17/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 
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ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 196280 Nr: 7288-20.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORELIANO ELIAS, PEDRO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ORELIANO ELIAS e PEDRO ANTÔNIO DA SILVA, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 555,36.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 19/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 58129 Nr: 1275-69.1986.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRURIO - CONSTRUTORA RIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO - OAB:6251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, objetivando o 

recebimento do valor de CZ$ 122.008,87.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 30/09/1986, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 166105 Nr: 15848-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BERNARDINO SILVA BUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III - Decorrido o prazo, conclusos.
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CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 192198 Nr: 3310-35.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de EDUARDO DA SILVA RAMALHO objetivando o recebimento do 

valor de R$ 1.751,11.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 237691 Nr: 6822-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO FILHO 

- OAB:6.341 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,
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EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de SABÓIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 

objetivando o recebimento do valor de R$ 4.617,14.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 20/04/2006, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 207059 Nr: 16362-98.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JONAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 369074 Nr: 3984-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA G. PREZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ANTONIO DE OLIVEIRA G PREZA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 1.336,46.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 23/12/2008, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 05 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 207299 Nr: 16013-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de WILSON PEREIRA PADILHA objetivando o recebimento do valor 

de R$ 2.044,13.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 
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a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 28/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 414532 Nr: 3070-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID CONFECÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de PYRAMID CONFECÇÕES S/A objetivando o recebimento do 

valor de R$ 10.830,73.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 05/01/2010, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 05 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 
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exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

Translada-se cópia ao processo nº 35804-69.2013.811.0041, Código 

830068.

 A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 206317 Nr: 15070-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de LUIS CARLOS LIMA DA SILVA, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 448,61.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 31/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.
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Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 368856 Nr: 3627-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALECRIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de COMERCIAL ALECRIM LTDA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 3.235,37.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 16/01/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 08 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 
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AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 367257 Nr: 2649-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO COSENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. Existindo elementos suficientes que 

demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução 

nos termos do art. 794, I do CPC.” (TRF- 4, SEGUNDA TURMA, RÔMULO 

PIZZOLATTI, AC PR 0013863-25.2015.404.9999, Jul. 15/12/2015, D.E. 

25/01/2016). (negritei).

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

DÊEM-SE BAIXAS imediatamente na Distribuição e Relatórios.

Após, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 222554 Nr: 30521-46.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESECOM REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO FILHO 

- OAB:6.341 - MT, SADI GENTIL - OAB:5404-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de RESECOM REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 

objetivando o recebimento do valor de R$ 7.615,08.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 12/09/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.
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Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 28747 Nr: 10465-65.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de HÉLIO REIS objetivando o recebimento do valor de R$ 365,20 

UFIR´s.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2000, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 
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AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 180455 Nr: 27607-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. V do CPC/2015, 

DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

ISENTO de custas e honorários advocatícios, nos termos dos Arts. 26 e 

39 da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

DÊEM-SE BAIXAS imediatamente na Distribuição e Relatórios.

Após, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 858777 Nr: 705-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GALDINO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2015, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 767785 Nr: 20626-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY BENTO DE ASSIS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de JURACY BENTO DE ASSIS FONSECA objetivando o 

recebimento do valor de R$ 1.029,05.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 29/06/2012, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 05 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.
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 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 205141 Nr: 14357-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de JURANDIR SPINELLI objetivando o recebimento do valor de R$ 

7.464,46.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
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“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 208583 Nr: 18204-16.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de WALTER SOUZA objetivando o recebimento do valor de R$ 

264,74.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 24/12/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
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Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 166716 Nr: 16409-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO GONÇALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA VALDEREZ C. P. VIDAL 

FONSECA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de APARICIO GONÇALVES DOS REIS objetivando o recebimento 

do valor de R$ 1.364,33.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 09/07/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 
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INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 187950 Nr: 34121-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULIMAR PAIVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 1. DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário, remeta o presente ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso para apreciação do 

Recurso de Apelação interposto.

2. Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 223993 Nr: 31548-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO FILHO 

- OAB:6.341 - MT, SADI GENTIL - OAB:5404-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:5.714/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE sucessivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 204771 Nr: 14249-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGEUL BIANCARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de MIGUEL BIANCARDINI objetivando o recebimento do valor de 

R$ 2.259,99.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 
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100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 205842 Nr: 14945-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR MORAES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de VALDENIR MORAES COUTINHO objetivando o recebimento do 

valor de R$ 4.821,42.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 24/04/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 
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da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 207079 Nr: 16377-67.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI APARECIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

face de SUELI APARECIDA MARTINS objetivando o recebimento do valor 

de R$ 1.937,62.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 01/02/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 
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§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, objetos desta ação, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964 , 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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença de extinção proferida a 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 186033 Nr: 31655-45.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO, OESTE 

FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 170721 Nr: 19940-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EDITORA DE IMPRESSORA 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Com fundamento nos Arts. 200, § único; 485, inc. VIII; 775; 924, inc. IV; e 

925 do CPC/2015 c/c Arts. 26 e 39 da Lei 6.380/1980 – L.E.F., 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado pelo Município 

Exequente e DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

Arts. 26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

 Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

A seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, Relatórios e 

Sistema Apelo, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 207803 Nr: 16886-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL EMP. CONST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de TROPICAL EMP. CONST. objetivando o recebimento do valor de 

R$ 396,90.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 28/12/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
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DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 802945 Nr: 9404-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ALOCAR LTDA objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.094,49.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 12/03/2013, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 05 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 
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julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 363936 Nr: 680-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o MUNICÍPIO EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, 

devendo, em caso positivo, promover a atualização do débito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 48466 Nr: 4312-55.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO RESENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de FRANCISCA MIRTES A. N. CUNHA objetivando o recebimento 

do valor de R$ 225,35.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/1996, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 
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Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 727483 Nr: 23364-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREA VITAL ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de AUREA VITAL ZANETTI objetivando o recebimento do valor de 

R$ 19.124,62.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 05/07/2011, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 7 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 
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PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 169242 Nr: 18719-85.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR VIEIRA MUNDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA HELENA A. DE J. 

ALCOFORADO - PROC. MUNIC. - OAB:2695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III - Decorrido o prazo, conclusos.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 364163 Nr: 428-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do 

valor de R$ 756,70.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 06/01/2009, e que, 

até presente data já decorreram mais de 08 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 
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do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

Translade-se cópia para os autos nº 11852-27.2014.811.0041 (Código 

873050).

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 846162 Nr: 49790-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 201235 Nr: 11907-90.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de RUDI LUDWIG, objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.303,15.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 
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desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 206063 Nr: 15495-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC LOTEAMENTO DE RECREIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de AC LOTEAMENTO DE RECREIO LTDA objetivando o 

recebimento do valor de R$ 1.926,88.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 
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100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 410715 Nr: 40519-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES S/A objetivando o 

recebimento do valor de R$ 8.666,49.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 30/12/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 08 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 
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tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 218163 Nr: 26865-81.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JACIARA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO FILHO 

- OAB:6.341 - MT, SADI GENTIL - OAB:5404-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de SAFIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA objetivando o 

recebimento do valor de R$ 8.573,21.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 15/07/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 
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ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 188864 Nr: 52-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBE VILELA ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de HEBE VILELA ROSSI objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.701,85.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 
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CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 722797 Nr: 18357-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LOURDES FERNANDES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2014, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 169274 Nr: 18761-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANACRETO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ANTONIO ANACRETO GONÇALVES objetivando o recebimento 

do valor de R$ 537,96.

Às fls. 106, o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública 

determinou o arquivamento com baixa no relatório estatístico.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 23/07/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 14 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.
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Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 169264 Nr: 18752-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLENIO ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III - Decorrido o prazo, conclusos.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 205890 Nr: 14768-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

face de VALTER BATISTA DA SILVA objetivando o recebimento do valor 

de R$ 466,40.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 31/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 
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TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, objetos desta ação, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964 , 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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença de extinção proferida a 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 207362 Nr: 15973-16.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 205751 Nr: 14861-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON MANTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de NEWTON MARTINS BEZERRA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 1.879,41.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 
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Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 707531 Nr: 41233-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 207628 Nr: 16668-67.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGUIMAR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE sucessivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 118729 Nr: 12244-89.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETTE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:2.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de COBEL LTDA objetivando o recebimento do valor de R$ 

45.672,51 UFIR´s.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 05/07/1999, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 
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superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 137994 Nr: 22145-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO GARCIA FILHO E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de NATALINO GARCIA FILHO E OUTRO objetivando o recebimento 

do valor de R$ 383,17.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 03/10/2003, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 
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presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 201311 Nr: 11556-20.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MONTEZUMA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. III do CPC/2015, 

DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO.

EXCLUAM-SE AS CDA’S QUE INSTRUÍRAM A EXORDIAL E OBJETO DO 

PEDIDO, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque 

estão canceladas.

Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

ISENTO de custas e honorários advocatícios, nos termos dos Arts. 26 e 

39 da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

DÊEM-SE BAIXAS imediatamente na Distribuição e Relatórios.

Após, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 187293 Nr: 33514-96.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ENALDO NEVES objetivando o recebimento do valor de R$ 

932,19.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/11/2004, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 
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de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 203923 Nr: 13005-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEXA CONST E COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

PROCURADOR FISCAL DO MUNICIPIO - OAB:4344 - A PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de HEXA CONST E COM LTDA objetivando o recebimento do valor 

de R$ 4.284,74.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 
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transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 202988 Nr: 11989-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA AUXILIADORA C FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de LUZIA AUXILIADORA C FRANCA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 5.715,53.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 411 de 730



imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 195359 Nr: 5766-55.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de VALDECI ALVES DE PAULA, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 615,24.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 17/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.
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Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 10243-97.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÁXI LOTAÇÃO SANTANA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de TÁXI LOTAÇÃO SANTANA LTDA objetivando o recebimento 

do valor de R$ 9.860,40 UFIRS.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 12/07/2000, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 18 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.
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 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 131408 Nr: 17430-54.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de RIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES objetivando o 

recebimento do valor de R$ 2.617,62.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 28/08/2003, e que, 

até presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 
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Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 191292 Nr: 2908-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA SCHIMIDIT VILLELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:4344-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE JANCZESKI - 

OAB:10767/MS

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Certifique-se o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos em 

apenso.

 II – Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 369860 Nr: 4594-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2014, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 894413 Nr: 26164-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOMIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 195624 Nr: 6821-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPERETIÃO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,
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EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

face de ESPERETIÃO COSTA SILVA, objetivando o recebimento do valor 

de R$ 473,87.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 

prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S nº(s) que instruem a exordial e objeto desta ação, objetos desta 

ação, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964 , 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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 196283 Nr: 7297-79.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO SEBASTIÃO GONÇALES MAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IGNEZ DECHAMPS C. 

BAPTISTA-PROC.M.CBA - OAB:MT 2811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

face de EDESIO SEBASTIÃO GONÇALES MAGAN, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 1.112,19

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 19/11/2005, e que, 
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até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S nº(s) que instruem a exordial e objeto desta ação, objetos desta 

ação, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964 , 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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 200431 Nr: 11206-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. Existindo elementos suficientes que 

demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução 

nos termos do art. 794, I do CPC.” (TRF- 4, SEGUNDA TURMA, RÔMULO 

PIZZOLATTI, AC PR 0013863-25.2015.404.9999, Jul. 15/12/2015, D.E. 

25/01/2016). (negritei).

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

DÊEM-SE BAIXAS imediatamente na Distribuição e Relatórios.

Após, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 186533 Nr: 32523-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.
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 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de JOSÉ RIBEIRO VIANA objetivando o recebimento do valor de 

R$ 7.686,17.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/11/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 722749 Nr: 18306-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES JOÃO MOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MOSCHINI 

FILHO - OAB:16.801-B

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE sucessivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 363487 Nr: 51-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. Existindo elementos suficientes que 

demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução 

nos termos do art. 794, I do CPC.” (TRF- 4, SEGUNDA TURMA, RÔMULO 

PIZZOLATTI, AC PR 0013863-25.2015.404.9999, Jul. 15/12/2015, D.E. 

25/01/2016). (negritei).

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

DÊEM-SE BAIXAS imediatamente na Distribuição e Relatórios.

Após, ARQUIVE-SE definitivamente os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 718713 Nr: 14587-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABAJARA COMERCIO DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 369576 Nr: 4169-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 09 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 38230 Nr: 5718-43.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de BLOCOPLAN CONST. E INC. LTDA objetivando o recebimento 

do valor de R$ 4.288,15 UPF.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 03/08/1998, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 
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Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 186476 Nr: 32363-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JESUÍNO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de SEBASTIÃO JESUÍNO DE OLIVEIRA objetivando o recebimento 

do valor de R$ 2.126,16.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 20/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 
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SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 722030 Nr: 17553-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO AYALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o feito encontra-se paralisado desde 2015, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 854032 Nr: 56631-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DOS SANTOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 364492 Nr: 778-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA NANISA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Com fundamento nos Arts. 200, § único; 485, inc. VIII; 775; 924, inc. IV; e 

925 do CPC/2015 c/c Arts. 26 e 39 da Lei 6.380/1980 – L.E.F., 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado pelo Município 

Exequente e DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

Arts. 26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

 Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

A seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, Relatórios e 

Sistema Apelo, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 191912 Nr: 2558-63.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALLE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de REINALDO ALLE DOS SANTOS objetivando o recebimento do 

valor de R$ 2.013,83.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 10/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

A despeito de não ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da 

decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar 

andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda 

a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do 

processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da 

execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 540.259/RJ, 

julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014). (negritei e grifei).

 Ainda, inobstante não tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o 

arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte 

Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal, é 

desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do 

transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho 

que o efetive. Súmula 314/STJ . (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, 

não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro 

fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas 

e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no 

Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e 

grifei).

In casu, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da 

presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da 
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prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é 

eterno: dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5].

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5].

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 191224 Nr: 2034-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

PROCURADOR FISCAL DO MUNICIPIO - OAB:4344 - A PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o Município Exequente promove reiteradas vezes o 

“MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL”, nos quais muitos créditos são 

adimplidos, intime-se o credor para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 193171 Nr: 4291-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILDO MARCELINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OACYR GALVÃO VALLIN - 

PROC. DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

face de SEBASTIÃO DA SILVA SOARES objetivando o recebimento do 

valor de R$ 368,04.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 23/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 
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qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. .

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

 Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, objetos desta ação, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964 , 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. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença de extinção proferida a 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

 INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 802169 Nr: 8632-55.2013.811.0041

 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: S. M. EMPÓRIO DO ARQUITETO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR FABIANO M. DE 

CAMPOS - OAB:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III - Decorrido o prazo, conclusos.

CUMPRA-SE sucessivamente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001476-91.2016.8.11.0041

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):

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 EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1001476-91.2016.8.11.0041 DIST.: 01/02/2016 09:37:02 EXEQUENTE: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA CPF Nº 064.755.311-20 CDA'S Nºs: 2012 / 0806508 2013 / 

0874250 2014 / 1081759 2015 / 1222153 VALOR DA CAUSA: R$ 2.694,01 

788 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na 
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data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 491480), pretendendo receber 

créditos inscritos em Dívida Ativas – CDA’s nºs 806508/2011; 

874250/2012; 1081759/2013 e 1222153/2014 (ID 491481). Autos 

conclusos, em 06/09/2017 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 – Código Tributário Nacional (ID 9771145), tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação (ID 9855103), inexistindo nestes 

autos eletrônicos informações quanto ao seu efetivo cumprimento até o 

momento. Em seguida, em 18/102017 o Município Exequente requereu a 

extinção desta execução fiscal, afirmando que “Em razão do débito 

exequendo já ter sido recolhido diretamente aos cofres municipais, a 

Fazenda Pública requer a EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no 

artigo 924, II, do Código Processual Civil Brasileiro, bem como, a 

desistência do prazo recursal e, em seguida, a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para a devida baixa, com base nos documentos em 

anexo.” (ID 10330922), anexando os Termos de NEGOCIAÇÃO Nº 329724 

– CONTRIBUINTE 96237 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.3.14.070.0300.001”, 

de ID’s 10330931 e 10330924. Após, a Parte Executada, através de seu 

Advogado, em 24/10/2017 interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

entre outas questões, alegando que ‘débitos em questão JÁ FORAM 

QUITADOS ANTERIORMENTE, conforme comprovantes que ora são 

anexados.” Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

registro que a petição de ID 10330822, supostamente protocolada pelo 

Procurador Fiscal Municipal Dr. Cesar Fabiano Martins de Campos em 

30/11/2017,às 10:23:36 horas, não se encontra nestes autos eletrônicos, 

tratando-se, portanto, de requerimento inexistente, razão pela qual 

INDEFIRO pedido de extinção desta Execução Fiscal por pagamento, 

apresentado pelo Município Exequente no ID 10330822. Consigno também 

que o pedido anterior de extinção desta Execução Fiscal, do i. Procurador 

Fiscal Municipal, protocolado em 18/10/2017, através do ID 10330922, 

também não merece acolhimento já que os comprovantes que anexou para 

demonstrar o alegado pagamento dos créditos executados (CDA’s 

806508/2011; 874250/2012; 1081759/2013 e 1222153/2014 - ID 491481), 

constantes dos ID’s 10330931 (NEGOCIAÇÃO 329724 - CDA’s 1417843/ 

1081759/ 1222153/ 1329544) e 10330924 (CDA 806508 – Parcelamento - 

NEGOCIAÇÃO 329724), não demonstram a veracidade do alegado na 

referida petição (ID 10330922), razão pela qual, ad cautelun, INDEFIRO 

pedido de extinção desta Execução Fiscal, requerido pelo Município 

Exequente. Por outro lado, verifico que com o comparecimento aos autos 

do Executado, através de seu Advogado, para alegar o pagamento 

anterior dos IPTU’s objetos das CDA’s executadas, completou-se a 

formação do processo executivo e a inexistência de citação formal está 

suficientemente suprida, ante o comparecimento espontâneo da parte 

apontada como devedora nesta execução fiscal (Contribuinte 96237), nos 

termos do § 1º do Art. 239 c/c Art. 312 do CPC/2015, razão pela qual 

DECLARO CITADO o Executado e interrompida a prescrição na data da 

distribuição da Execução Fiscal via PJe. Quanto à oposição apresentada 

pelo Executado, 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 na SÚMULA STJ 393, a saber: SÚMULA STJ 393: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Por 

outro lado, com relação à alegação de falta de pressuposto para 

desenvolvimento regular do processo, em face do pagamento anterior dos 

créditos executados, arguida em sede da referida EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, consigno que dos documentos acostados pelo 

Executado (ID’s 10420759/10420767/ 10420777/ 10420784), em nenhum 

deles está demonstrado, eficaz e validamente, o pagamento dos tributos 

executados nestes autos eletrônicos, conforme estabelecem os Arts. 157 

a 164 do CTN, tratando-se de indícios, tão somente, de pagamentos de 

IPTU’s onde não está claramente apontado os fatos geradores ou anos de 

incidência, para que este Juízo pudesse desde logo comprovar que se 

tratam dos IPTU’s constantes das CDA’s executadas (anos 

2011/2012/2013/2014), razão pela qual, INDEFIRO pedido de extinção 

desta Execução Fiscal, apresentada em sede de Exceção de Pré 

Executividade e, em homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal 

e da Ampla Defesa e Contraditório, nos termos do Art. 10 do CPC/2015, 

FACULTO, porém, ao Executado/Excipiente a anexação dos seus 

comprovantes dos alegados pagamentos das CDA’s executadas, no 

prazo de trinta dias. Após, COM ou SEM a juntada pelo 

Executado/Excipiente dos documentos acima, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e, considerando que objeto desta ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015 (Art. 569 do CPC/1973), face o disposto no Art. 10 do 

CPC/2015, em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu as petições 

do Município Exequente, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos e eventuais 

novos documentos anexados pelo Executado/Excipiente face a 

determinação acima, bem como para apresentar os comprovantes dos 

pagamentos do crédito executado, conforme alegado no ID 10330922, no 

prazo de trinta dias, sob pena de extinção deste processo eletrônico, nos 

termos dos Arts. 776 e 777 CPC/2015. 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. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e 

DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 18 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL SEÇÃO II Pagamento Art. 157. A imposição de 

penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Art. 158. O 

pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento: I - 

quando parcial, das prestações em que se decomponha; II - quando total, 

de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. Art. 159. 

Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é 

efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Art. 

160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o 

vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se 

considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo único. A 

legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. Art. 161. O crédito não 

integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual 

for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das 

penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia 

previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1º Se a lei não dispuser de modo 

diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta 

formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. 

Art. 162. O pagamento é efetuado: I - em moeda corrente, cheque ou vale 

postal; II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou 

por processo mecânico. § 1º A legislação tributária pode determinar as 

garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde 

que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda 

corrente. § 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto 

com o resgate deste pelo sacado. § 3º O crédito pagável em estampilha 

considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o 

disposto no artigo 150. § 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o 

erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituição, 

salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou 

naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. § 5º O 

pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao 

pagamento em estampilha. Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou 

mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma 

pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes 

tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a 

autoridade administrativa competente para receber o pagamento 

determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na 

ordem em que enumeradas: I - em primeiro lugar, aos débitos por 

obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de 

responsabilidade tributária; II - primeiramente, às contribuições de melhoria, 

depois às taxas e por fim aos impostos; III - na ordem crescente dos 

prazos de prescrição; IV - na ordem decrescente dos montantes. Art. 164. 

A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo 

sujeito passivo, nos casos: I - de recusa de recebimento, ou subordinação 

deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento 

de obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao 

cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; III - de 

exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo 

idêntico sobre um mesmo fato gerador. § 1º A consignação só pode 

versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. § 2º Julgada 

procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a 
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importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a 

consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros 

de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do 

processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 10. O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução 

ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência 

da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e 

os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, 

pagando o exequente as custas processuais e os honorários 

advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante. Art. 776. O exequente 

ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, 

transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a 

obrigação que ensejou a execução. Art. 777. A cobrança de multas ou de 

indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato 

atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do 

processo. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500090-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES DE OLIVEIRA LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500090-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 11:01:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DIOGENES DE OLIVEIRA LACERDA 

CPF Nº 005.594.347-07 CDA's Nºs 2011/0575347; 2012/0748951; 

2013/0880069;  2014/0995301 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.25.012.0100.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.270,78 DECISÃO 228 Não 

havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente acerca 

da devolução da Carta de Citação (AR negativo), CUMPRA-SE o item 

constante do despacho ordenatório da citação, proferido nestes autos 

eletrônicos, os quais permaneceram ‘ARQUIVADOS’ informalmente, face à 

inércia do Município Exequente, conforme exegese do item 4.1 das teses 

aprovadas em sede de recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior 

Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “4.1.) O prazo 

de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem 

início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” 

(negritei e grifei). I. Assim, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar da intimação acima do Município Exequente, para se 

manifestar sobre a devolução do AR sem realização da citação válida da 

Parte Executada, CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos 

eletrônicos. II. Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses 

aprovadas em sede de recurso repetitivo da Primeira Seção do E. Superior 

Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, verbis: “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.” (negritei e grifei). III. Decorrido o 

prazo acima de quinze dias, com ou sem a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE estes 

autos imediatamente À CONCLUSÃO para sentença de extinção, face o 

advento da prescrição intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei nº 

6.830/1980. IV. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza a termo a 

Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao Arquivo 

Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o Município 

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. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI Nº 

6.830/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: 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. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017019-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PIERRE UEMURA PERROT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1017019-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: RONALDO PIERRE UEMURA PERROT Vistos etc. 1. Diante da 

apresentação do Recurso de Apelação, desnecessária a intimação da 

parte executada para a apresentação das contrarazões, eis que não foi 

citada. Assim sendo, de conformidade com o disposto no art. 1010, seus 

incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], remeta-se o 
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feito ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por 

petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a 

qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões 

do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova 

decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, 

o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as 

formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao 

tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012806-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012806-85.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. 1. Conforme aceitação expressa da 

parte exequente quanto ao oferecimento do seguro como garantia da 

execução (id nº 12146735) e não verificada nenhuma irregularidade do 

seguro garantia apresentado, além do que, está em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE 

EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA 

LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. 

Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia judicial pode ser 

utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida. 2. A 

jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no 

sentido o não cabimento, uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava o 

seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. 

Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II da LEF para 

facultar expressamente ao executado a possibilidade de “oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia”. A norma é de cunho processual, de modo 

que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não 

merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de 

São Paulo de impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ – Resp 

1508171/SP, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 17/03/2015, DJE 06/04/2015). Assim sendo, recebo o seguro 

garantia ofertado como garantia da execução e determino a formalização 

nos autos. 2. Dê-se ciência a parte executada a respeito da certidão de id 

nº 15399767. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010609-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010609-60.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 1. Analisando detidamente 

os autos, verifico que o Seguro Garantia oferecido pela executada a fim 

de garantir a presente Execução Fiscal (id nº 9869425) não cumpre o 

disposto na Resolução nº 76/CPPGE/2016, que regulamenta o 

oferecimento e aceitação de Seguro-Garantia Judicial e da Carta de Fiança 

em garantia de executivo fiscal, mormente quanto as inconsistências 

informadas pelo exequente em seu petitório de id nº 12413639. 2. 

Destarte, considerando o exposto, faculto à parte executada apresentar 

novo Seguro Garantia, com suas cláusulas observando os requisitos da 

Resolução nº 76/CPPGE/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000133-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA OAB - RJ80572 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000133-89.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Se no prazo, o 

qual deverá ser certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, recebo os embargos 

para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC c/c artigo 

1º da Lei de Execução Fiscal (Recurso Repetitivo REsp 1272827-STJ). 2. 

Consigno que entendo como relevantes os fundamentos esposados na 

inicial pela parte executada, de modo que o prosseguimento da execução 

poderá causar risco ao resultado do processo e estando garantida a 

execução, atribuo o efeito suspensivo aos embargos, delineados pelo §1º 

do aludido artigo 919 devendo ser certificado nos autos de Execução nº 

1011631-56.2016.8.11.0041. 3. À parte embargada, para impugnar os 

embargos, em trinta dias. 4. Dê-se ciência a parte embargante a respeito 

da certidão de id nº 15421208. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005674-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1005674-06.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Se no prazo, o 

qual deverá ser certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, recebo os embargos 

para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC c/c artigo 

1º da Lei de Execução Fiscal (Recurso Repetitivo REsp 1272827-STJ). 2. 

Consigno que entendo como relevantes os fundamentos esposados na 

inicial pela parte executada, de modo que o prosseguimento da execução 

poderá causar risco ao resultado do processo e estando garantida a 

execução, atribuo o efeito suspensivo aos embargos, delineados pelo §1º 

do aludido artigo 919 devendo ser certificado nos autos de Execução nº 

1011632-41.2016.8.11.0041. 3. À parte embargada, para impugnar os 

embargos, em trinta dias. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003275-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

VANGUARDA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

FERNANDA ANSELMO TARSITANO OAB - SP276035 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003275-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A. 

e outros REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente proposta por 

Vanguarda do Brasil S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual 

houve o deferimento do pleito liminar, conforme se vê no id nº 5052767. 2. 

Formulado o pedido principal no prazo legal, tempestivamente, conforme 

certificado no id nº 14052350, tenho que o §3º, do art. 308, do Código de 

Processo Civil - NCPC, dispõe que as partes serão intimadas para 

audiência de conciliação ou mediação, na forma do art. 334. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. 3. Dessa forma, intime-se a parte requerida para 

apresentar contestação, no prazo legal. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

16 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

0500383-87.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADM DO BRASIL LTDA e outros (7) Vistos, etc. 1. Defiro o 

pleito de id nº 14206758. 2. Anote-se o Sr. Gestor Judiciário a exclusão da 

polo passivo dos corresponsáveis Nelson Gonçalces Filho, Matthew 

James Jansen, ADM Holdings, LLC, Marcelo Antônio Gasparotto Grimaldi, 

Luiz Carlos Gonçalves Lopes, Bernard Arthur Hennies e ADM 

Agri-Industries Company junto ao Cartório Distribuidor, registro e sistema 

PJE. 3. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2017. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002843-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002843-42.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SOLARECOLOGICA.COM 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Para 

Cancelamento dos Efeitos do Protesto, ajuizada por Pctell Informática Ltda. 

– ME (solarecologia.com Eletrônicos Ltda. – ME) em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. 2. A liminar foi indeferida conforme se vê no id 

nº 10337687. 3. Pois bem, ressalto que o feito veio redistribuído de 

Juizado Especial, o qual possui o trâmite diverso do rito desta Vara 

Especializada, razão pela qual verifico que o valor atribuído à causa, não 

corresponde ao valor do débito exigível, uma vez que o débito da CDA nº 

201411962, acostada no id nº 10337687é de R$65.120,05 (sessenta e 

cinco mil e cento e vinte reais e cinco centavos). Nesse sentido: Agravo 

de Instrumento - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Impugnação ao Valor 

da Causa - Insurgência contra a r. decisão que acolheu a impugnação do 

Município e determinou a retificação do valor da causa e a 

complementação de custas e demais despesas processuais. O valor da 

causa deve corresponder ao montante do crédito tributário impugnado – 

Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI : 

21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio 

Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/03/2016). 3. Ademais, constato a falta do 

recolhimento das custas processuais. 4. Assim sendo, intime-se a parte 

autora para promover a adequação da exordial, no prazo de 30 (trinta) 

dias, no sentido de informar corretamente o valor da causa bem como 

comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção. 

5. Após, à conclusão. 6. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002845-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002845-12.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SOLARECOLOGICA.COM 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Para 

Cancelamento dos Efeitos do Protesto, ajuizada por Pctell Informática Ltda. 

– ME (solarecologia.com Eletrônicos Ltda. – ME) em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. 2. A liminar foi indeferida conforme se vê no id 

nº 10339046. 3. Pois bem, ressalto que o feito veio redistribuído de 

Juizado Especial, o qual possui o trâmite diverso do rito desta Vara 

Especializada, razão pela qual verifico que o valor atribuído à causa, não 

corresponde ao valor do débito exigível, uma vez que o montante das 

CDA’s objetos das lide, quais sejam, nº 20105528, 20159104 e 20154986, 

acostadas no id nº 10339040 é de R$65.847,20 (sessenta e cinco mil e 

oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Nesse sentido: 

Agravo de Instrumento - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Impugnação ao 

Valor da Causa - Insurgência contra a r. decisão que acolheu a 

impugnação do Município e determinou a retificação do valor da causa e a 

complementação de custas e demais despesas processuais. O valor da 

causa deve corresponder ao montante do crédito tributário impugnado – 

Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI : 

21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio 

Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/03/2016). 3. Ademais, constato a falta do 

recolhimento das custas processuais. 4. Assim sendo, intime-se a parte 

autora para promover a adequação da exordial, no prazo de 30 (trinta) 

dias, no sentido de informar corretamente o valor da causa bem como 

comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção. 

5. Após, à conclusão. 6. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002844-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002844-27.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SOLARECOLOGICA.COM 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Para 

Cancelamento dos Efeitos do Protesto, ajuizada por Pctell Informática Ltda. 

– ME (solarecologia.com Eletrônicos Ltda. – ME) em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. 2. A liminar foi indeferida conforme se vê no id 

nº 10338594. 3. Pois bem, ressalto que o feito veio redistribuído de 

Juizado Especial, o qual possui o trâmite diverso do rito desta Vara 

Especializada, razão pela qual verifico que o valor atribuído à causa, não 

corresponde ao valor do débito exigível, uma vez que o débito da CDA nº 

20145644, objetos da lide, acostada no id nº 10338594 é de R$121.812,16 

(cento e vinte e um mil e oitocentos e doze reais e dezesseis centavos). 

Nesse sentido: Agravo de Instrumento - Ação Anulatória de Débito Fiscal - 

Impugnação ao Valor da Causa - Insurgência contra a r. decisão que 

acolheu a impugnação do Município e determinou a retificação do valor da 

causa e a complementação de custas e demais despesas processuais. O 

valor da causa deve corresponder ao montante do crédito tributário 

impugnado – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio 

Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/03/2016). 3. Ademais, constato a falta do 

recolhimento das custas processuais. 4. Assim sendo, intime-se a parte 

autora para promover a adequação da exordial, no prazo de 30 (trinta) 

dias, no sentido de informar corretamente o valor da causa bem como 

comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção. 

5. Após, à conclusão. 6. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002886-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002886-76.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SOLARECOLOGICA.COM 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Para 

Cancelamento dos Efeitos do Protesto, ajuizada por Pctell Informática Ltda. 

– ME (solarecologia.com Eletrônicos Ltda. – ME) em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. 2. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” 3. Assim sendo, para se evitar eventual nulidade, necessário se 

faz que a parte autora informe se o Aviso de Cobrança nº 960625 já foi 

inscrito em dívida ativa, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011631-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1011631-56.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. 1. Conforme aceitação expressa da 

parte exequente quanto ao oferecimento do seguro como garantia da 

execução (id nº 12188143) e não verificada nenhuma irregularidade do 

seguro garantia apresentado, além do que, está em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE 

EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA 

LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. 

Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia judicial pode ser 

utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida. 2. A 

jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no 

sentido o não cabimento, uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava o 

seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. 

Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II da LEF para 

facultar expressamente ao executado a possibilidade de “oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia”. A norma é de cunho processual, de modo 

que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não 

merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de 

São Paulo de impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ – Resp 

1508171/SP, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 17/03/2015, DJE 06/04/2015). Assim sendo, recebo o seguro 

garantia ofertado como garantia da execução e determino a formalização 

nos autos. 2. Dê-se ciência a parte executada a respeito da certidão de id 

nº 15399474. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017797-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1017797-07.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ELIZETE BAGATELLI GONCALVES Vistos etc. 1. Em que 

pese a recusa inicial da parte exequente quanto ao imóvel (id nº 

12495277), no sentido de primeiramente ser realizada a penhora online em 

razão da preferência do dinheiro em detrimento a imóveis, constato que o 

bem apresentado pela parte executada conforme se vê no id nº 9191729, 

não contem nenhuma irregularidade, em razão da idoneidade e liquidez de 

que se reveste, além do mais, o valor venal do imóvel avaliado pela 

Prefeitura Municipal de Cuiabá é superior ao do débito fiscal em cobrança. 

Nesse sentido: “Processual civil e tributário. Agravo de instrumento contra 

decisão em execução fiscal a indeferir a nomeação de penhora de bem 

imóvel, após a recusa da exequente. 1. O oferecimento de bens em 

garantia, por parte do devedor, não abre janela para a aceitação 

obrigatória por parte do credor. Ou seja, o credor não é obrigado a aceitar 

a oferta, só porque o devedor a fez. Necessário, antes de tudo, pesar a 

conveniência do credor ante o bem oferecido, suas características, seu 

valor de mercado, e, a possibilidade de utilização para o caso de 

adjudicação ou de venda em caso de hasta pública, principalmente na 

hipótese de a oferta não obedecer à gradação prevista no art. 11, da 

Lei6.830/1980. 2. Em suma, impõe-se analisar não apenas se os bens 

oferecidos à caução são em valor suficiente para garantir a dívida, como 

também se estes podem ser facilmente alienados, para que, após a 

concretização da penhora, sejam eficazes para adimplir o crédito 

tributário. 3. No presente caso, a Fazenda Nacional discordou da 

nomeação feita pela executada, aduzindo que a empresa não comprovou 

a inexistência de outros bens livres e desembaraçados a ocupar posição 

anterior na ordem de bens prevista no art. 11, da mencionada Lei 6.830, 
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ao mesmo tempo em que asseverou que o bem ofertado é de difícil 

alienação, considerando que o imóvel serve de operação para a 

executada, ora agravante [Identificador 4058100.1798490]. 4. Entretanto, 

a recusa de bens oferecidos à penhora, em virtude da inobservância da 

ordem de nomeação, depende da demonstração, pelo credor, de que a 

aceitação de tal bem pode acarretar-lhe prejuízo, isso, em respeito ao 

preceito de que a execução deve ser promovida pelo modo menos 

g r a v o s o  p a r a  o  e x e c u t a d o .  P r e c e d e n t e :  A G T R 

0800763-93.2017.4.05.0000, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado 

em 25 de abril de 2017. 5. Ademais, a agravante afirma que o bem 

ofertado é de uso administrativo (almoxarifado, sala de reuniões, sala de 

telefonia, câmara frigorífica, etc.), não havendo atendimento hospitalar no 

mencionado imóvel a dificultar futuro leilão, além de o imóvel ter sido 

avaliado em R$ 8.755.000,00, valor superior à execução. 6. Agravo de 

instrumento provido e agravo regimental prejudicado.” (TRF 5ª Região – 

AG 08041589320174050000 SE – SEGUNDA TURMA, Rel. Desembargador 

Federal Vladimir Carvalho, julgado em 09/10/2017). Assim sendo, recebo o 

imóvel ofertado registrado sob a matrícula nº 113.604, do 6º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá-MT e determino o comparecimento da parte executada na 

Secretaria da Vara para assinar o termo de penhora, fazendo as 

advertências legais e prazo para Embargos a Execução. Formalizada a 

penhora expeça-se mandado de averbação da penhora junto ao Cartório 

Registral competente bem como de Avaliação do imóvel. 2. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012934-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012934-08.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CLARO S/A Vistos etc. 1. Devidamente intimada quanto a 

substituição da garantia ofertada, a parte exequente quedou-se inerte, e, 

não verificada nenhuma irregularidade do seguro garantia apresentado, 

além do que, está em consonância com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, senão, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 

13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. 

APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a 

definir se o seguro garantia judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, 

como modalidade de garantia da dívida. 2. A jurisprudência do STJ, em 

atenção ao princípio da especialidade, era no sentido o não cabimento, 

uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava o seguro-garantia como 

meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. Sucede que a Lei 

13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II da LEF para facultar 

expressamente ao executado a possibilidade de “oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia”. A norma é de cunho processual, de modo que possui 

aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não merece acolhida, 

portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo de 

impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ – Resp 

1508171/SP, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 17/03/2015, DJE 06/04/2015). Assim sendo, recebo o seguro 

garantia ofertado no id nº 8721792 como garantia da execução e 

determino a formalização nos autos. 2. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1024095-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1024095-78.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Se no prazo, o qual deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, recebo os embargos para 

discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC c/c artigo 1º da 

Lei de Execução Fiscal (Recurso Repetitivo REsp 1272827-STJ). 2. 

Consigno que entendo como relevantes os fundamentos esposados na 

inicial pela parte executada, de modo que o prosseguimento da execução 

poderá causar risco ao resultado do processo e estando garantida a 

execução, atribuo o efeito suspensivo aos embargos, delineados pelo §1º 

do aludido artigo 919 devendo ser certificado nos autos de Execução nº 

1012934-08.2016.8.11.0041. 3. À parte embargada, para impugnar os 

embargos, em trinta dias. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021805-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

SANGO KURAMOTI (EXECUTADO)

MATIKO NISHIMURA KURAMOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021805-27.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA e 

outros (2) Vistos, etc. 1. Diante do pleito de id nº 14359168, suspendo a 

tramitação do feito, com fundamento no artigo 921, I c/c artigo 313, V, do 

NCPC, até a data de 25.01.2019. 2. Após, decorrido o prazo, intime-se a 

parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito. 3. Findo o prazo, sem manifestação, venham-me os 

autos conclusos, para impulso procedimental cabível (art. 922, parágrafo 

único do NCPC), a fim de evitar-se a “excessiva procrastinação da 

composição da lide”. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033598-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1033598-26.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 14574849. 2. Se no 

prazo, o qual deverá ser certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, recebo os 

embargos para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC 

c/c artigo 1º da Lei de Execução Fiscal (Recurso Repetitivo REsp 

1272827-STJ). 3. Consigno que entendo como relevantes os fundamentos 

esposados na inicial pela parte executada, de modo que o prosseguimento 

da execução poderá causar risco ao resultado do processo e estando 

garantida a execução, atribuo o efeito suspensivo aos embargos, 

delineados pelo §1º do aludido artigo 919 devendo ser certificado nos 

autos de Execução nº 1011174-24.2016.8.11.0041. 4. À parte embargada, 

para impugnar os embargos, em trinta dias. 5. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500129-17.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN BATISTA MORENO (EXECUTADO)

SUSANNE BUSSEM (EXECUTADO)

EDUARDO LUBISCO SOUZA (EXECUTADO)

ISAAC BERENSZTEJN (EXECUTADO)

ELIAS CALIL HOJAIJ NETO (EXECUTADO)

CLARO S/A (EXECUTADO)

ROBERTO GUENZBURGER (EXECUTADO)

ROSELI SCHILAGI (EXECUTADO)

ANTONIO CELSO ALVES PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

RICARDO RUBINI (EXECUTADO)

CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS (EXECUTADO)

NEMESIO ALTOE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

0500129-17.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CLARO S/A e outros (11) Vistos etc. 1. Conforme aceitação 

expressa da parte exequente quanto ao oferecimento do seguro como 

garantia da execução (id nº 14541678) e não verificada nenhuma 

irregularidade do seguro garantia apresentado, além do que, está em 

consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE 

EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA 

LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. 

Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia judicial pode ser 

utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida. 2. A 

jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no 

sentido o não cabimento, uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava o 

seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. 

Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II da LEF para 

facultar expressamente ao executado a possibilidade de “oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia”. A norma é de cunho processual, de modo 

que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não 

merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de 

São Paulo de impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ – Resp 

1508171/SP, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 17/03/2015, DJE 06/04/2015). Assim sendo, recebo o seguro 

garantia ofertado como garantia da execução e determino a formalização 

nos autos. 2. Defiro o desentranhamento da Carta de Fiança nº 

1004144060007500, conforme pleiteado no id nº 12984499. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001588-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001588-60.2016.8.11.0041 EMBARGANTE: CLARO S/A EMBARGADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Se no prazo, o qual deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, recebo os embargos para 

discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC c/c artigo 1º da 

Lei de Execução Fiscal (Recurso Repetitivo REsp 1272827-STJ). 2. 

Consigno que entendo como relevantes os fundamentos esposados na 

inicial pela parte executada, de modo que o prosseguimento da execução 

poderá causar risco ao resultado do processo e estando garantida a 

execução, atribuo o efeito suspensivo aos embargos, delineados pelo §1º 

do aludido artigo 919 devendo ser certificado nos autos de Execução nº 

0500129-17.2015.8.11.0041. 3. À parte embargada, para impugnar os 

embargos, em trinta dias. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500681-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAVALCANTE TRAVEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500681-79.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PAULO CAVALCANTE TRAVEN Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9907376 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9907376 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9907376 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente a penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado no id. 12531175, sendo 

constrito apenas o valor de R$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito 

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. Dessa forma, determino venha o 

exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de 

direito. 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: 0500858-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOENGE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP 

(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: 

0500858-43.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SOLOENGE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E MEIO 

AMBIENTE LTDA - EPP Vistos, etc. Na decisão de id. 10078055 

determinou-se à Fazenda Pública exequente que promovesse o protesto 

extrajudicial da CDA como condição para o prosseguimento da execução 

fiscal. Pois bem, em vários casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso já se posicionou quanto à desnecessidade do prévio 

protesto da CDA, de modo que a Fazenda Pública pode ajuizar ação 

executiva em desfavor de seus devedores desacompanhada de protesto 

do título. Vejamos a seguinte ementa que foi aplicada em todos os casos 

repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE 

– PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, 

uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via 

administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a impugnação do 

lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o 

seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no 

sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não 

implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” (TJMT – Agr. 

1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). PRECEDENTES: Agr. 

1013017-16.2017.8.11.0000, Agr. 1012980-86.2017.811.0000, ambos 

julgados em 20.08.2018. Deste modo, a manutenção da decisão de id. 

10078055implica afronta ao direito de acesso ao Poder Judiciário, além do 

que a instância superior já se posicionou pela desnecessidade do prévio 

protesto da CDA, razão pela qual manter posicionamento diverso imporá 

inegável retardo na marcha processual. Assim, revogo a decisão de id. 

10078055e, por conseguinte, dou regular prosseguimento a presente 

execução fiscal. No impulso do processo, 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 pelo exequente referente à penhora online. Para tanto, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. 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: 0500908-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCILA DE SOUZA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500908-69.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: TERCILA DE SOUZA RAMOS Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9907383 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9907383 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9907383 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado no id. 318227, sendo 

constrito apenas o valor de R$ 1,73 (um real e setenta e três 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. 

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 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: 0501004-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERENITA LEITE DA CUNHA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501004-84.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ERENITA LEITE DA CUNHA MATOS Vistos, etc. 

Na decisão de id. 9907381 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9907381 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9907381 e, por conseguinte, 
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dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 978,58 (novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501056-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501056-80.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Aportou aos 

autos pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora online 

em eventuais contas bancárias da parte executada. 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 dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito o valor de R$ 31.566,40 (trinta e um mil quinhentos e sessenta e 

seis reais e quarenta centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a 

parte executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501056-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501056-80.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Aportou aos 

autos pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora online 

em eventuais contas bancárias da parte executada. 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 dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito o valor de R$ 31.566,40 (trinta e um mil quinhentos e sessenta e 

seis reais e quarenta centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a 

parte executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501062-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANISIO PEDRO BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501062-87.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOANISIO PEDRO BRANDAO Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9907382 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9907382 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9907382 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0501114-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UIARA DE MATTOS CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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0501114-83.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: UIARA DE MATTOS CAMARGO Vistos, etc. Na 

decisão de id. 10009084 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 1009084 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 10009084 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0501123-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO DE SOUZA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501123-45.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LEONCIO DE SOUZA BRANDAO Vistos, etc. Na 

decisão de id. 1009482 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 10009482 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 10009482 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 8,83 (oito reais e oitenta e três 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. 

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 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: 0500879-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500879-19.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLAVIO AVILA Vistos etc. Na decisão de id. 

9901984 determinou-se à Fazenda Pública exequente que promovesse o 

protesto extrajudicial da CDA como condição para o prosseguimento da 

execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à desnecessidade do 

prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda Pública pode ajuizar ação 

executiva em desfavor de seus devedores desacompanhada de protesto 

do título. Vejamos a seguinte ementa que foi aplicada em todos os casos 

repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE 

– PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, 

uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via 

administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a impugnação do 

lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o 

seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no 

sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não 

implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” (TJMT – Agr. 

1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). PRECEDENTES: Agr. 

1013017-16.2017.8.11.0000, Agr. 1012980-86.2017.811.0000, ambos 

julgados em 20.08.2018. Deste modo, a manutenção da decisão de id. 

9901984 implica afronta ao direito de acesso ao Poder Judiciário, além do 

que a instância superior já se posicionou pela desnecessidade do prévio 

protesto da CDA, razão pela qual manter posicionamento diverso imporá 

inegável retardo na marcha processual. Assim, revogo a decisão de id. 

9901984 e, por conseguinte, dou regular prosseguimento a presente 

execução fiscal. No impulso do processo, aportou aos autos pedido do 

exequente requerendo a penhora online em contas bancárias da parte 

executada (id 10856234). Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 
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Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501241-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FEITOSA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501241-21.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO FEITOSA DE FREITAS Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902049 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902049 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902049 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 9,02 (nove 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. Assim, 

venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 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: 0501278-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501278-48.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA Vistos, 

etc. Na decisão de id. 9902038 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902038 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902038 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 86,57 (oitenta e seis reais e cinquenta e sete 

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. Assim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. 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: 0501231-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL AMBROSIO FIALKOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501231-74.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DANIEL AMBROSIO FIALKOSKI Vistos etc. Na 

decisão de id. 9902018 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 
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aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902018 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902018 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, diante do requerimento de penhora on line formulado nos autos, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, sendo constrito o valor 

de R$ 621,01 (seiscentos e vinte reais e um centavo). Contudo, a parte 

exequente em seguida peticionou nos autos requerendo a suspensão do 

presente feito pelo prazo de 90 dias em virtude de parcelamento do débito 

extrajudicial celebrado com a parte executada, bem como o desbloqueio 

de valores penhorados nos autos. Diante disso, SUSPENDO o trâmite do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias e, por conseguinte, promovo o 

desbloqueio dos valores penhorados, conforme extrato em anexo. 

Transcorrido o prazo supra, intime-se a parte exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501336-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULDINEIA JOSEFA CURCINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501336-51.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JULDINEIA JOSEFA CURCINE Vistos etc. Na 

decisão de id. 9902035 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902035 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902035 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, diante do requerimento de penhora online formulado nos autos, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, sendo constrito o valor 

de R$ 5.189,78 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e setenta e oito 

centavos). Contudo, a parte exequente em seguida peticionou nos autos 

requerendo a suspensão do presente feito pelo prazo de 90 dias em 

virtude de parcelamento do débito extrajudicial celebrado com a parte 

executada. Diante disso, SUSPENDO o trâmite do processo pelo prazo de 

90 (noventa) dias e, por conseguinte, promovo o desbloqueio dos valores 

penhorados, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supra, 

intime-se a parte exequente para manifestar requerendo o que entender 

de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501233-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501233-44.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DANIEL DE SOUZA ROCHA Vistos etc. Na 

decisão de id. 9902019 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902019 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902019 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 11954233). Dessa 

forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em 

nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. Assim, venha o exequente, 

em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501320-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALESSANDRA NARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501320-97.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PATRICIA ALESSANDRA NARDO Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902041 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902041 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902041 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. Aportou aos 

autos pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora online 

em eventuais contas bancárias da parte executada (id. 12512781). Pois 

bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora 

em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor do 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 nos 

autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e 

nove centavos). Observo, outrossim, que o valor penhorado é irrisório 

considerando o quantum devido, pois não alcança um percentual 

substancial do total da dívida, tenho, por isso, imperioso 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. 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. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501337-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO KOSBY FLOOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501337-36.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE INACIO KOSBY FLOOR Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902030 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902030 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902030 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 441,62 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501369-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES DE MELO ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501369-41.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: AILTON ALVES DE MELO ALENCAR Vistos, etc. 

Na decisão de id. 9902046 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 
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a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902046 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902046 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 1.266,38 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e 

oito centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501321-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO KENJI MOGARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501321-82.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FERNANDO KENJI MOGARI Vistos etc. Na 

decisão de id. 9902028 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902028 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902028 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada, bem como a extinção da 

presente execução fiscal em relação à CDA n. 785016 em virtude da sua 

quitação extrajudicialmente (id 12469433). Com efeito, ante os termos do 

pedido expresso do exequente no id. 12469433, DECLARO a extinção 

parcial da presente execução fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa n. 

785016 em consonância com os artigos 924, inciso II e 925 ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Lado outro, em prosseguimento ao feito 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501457-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501457-79.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA Vistos etc. Na 

decisão de id. 9902005 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902005 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902005 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 11956709). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do 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 devedor por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.254,41 

(um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. 

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM 

[1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501388-47.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RISOLETA DALTRO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501388-47.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELZA RISOLETA DALTRO DE CARVALHO 

Vistos, etc. Na decisão de id. 9902036 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902036 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902036 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 10.164,84 dez mil cento se sessenta e quatro reais e oitenta e 

quatro centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501394-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE OLIVIER COGAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501394-54.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PIERRE OLIVIER COGAT Vistos, etc. Na decisão 

de id. 9902037 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902037 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902037 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 7.682,33 (sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e 

três centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501481-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGIA MARIA POMPEO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501481-10.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GEORGIA MARIA POMPEO DA SILVA Vistos etc. 

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada. 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 dos 

devores por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, 

sendo constrito o valor de R$ 182,72 (cento e oitenta e dois reais e 

setenta e dois centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta 

forma, existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501547-87.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DA MATA SEGURANCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501547-87.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DA MATA SEGURANCA LTDA - EPP Vistos, etc. 

Na decisão de id. 9902051 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902051 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902051 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0501586-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501586-84.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP 

Vistos etc. Na decisão de id. 9902004 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902004 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902004 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 12119006). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501659-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HUGO LOPES DOMINGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501659-56.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOAO HUGO LOPES DOMINGUES Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902054 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902054 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902054 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 
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exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 2.614,59 (dois mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e 

nove centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502804-50.2015.8.11.0041

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: 

0502804-50.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Na 

decisão de id. 9907402 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9907402 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9907402 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 12073991). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501726-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501726-21.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO 

GARCIA Vistos, etc. Na decisão de id. 9902060 determinou-se à Fazenda 

Pública exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902060 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902060 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0500521-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOENGE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500521-54.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SOLOENGE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E MEIO 

AMBIENTE LTDA - EPP Vistos, etc. Na decisão de id. 9906450 

determinou-se à Fazenda Pública exequente que promovesse o protesto 

extrajudicial da CDA como condição para o prosseguimento da execução 

fiscal. Pois bem, em vários casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso já se posicionou quanto à desnecessidade do prévio 

protesto da CDA, de modo que a Fazenda Pública pode ajuizar ação 

executiva em desfavor de seus devedores desacompanhada de protesto 

do título. Vejamos a seguinte ementa que foi aplicada em todos os casos 

repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE 

– PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, 

uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via 

administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a impugnação do 
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lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o 

seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no 

sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não 

implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” (TJMT – Agr. 

1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). PRECEDENTES: Agr. 

1013017-16.2017.8.11.0000, Agr. 1012980-86.2017.811.0000, ambos 

julgados em 20.08.2018. Deste modo, a manutenção da decisão de id. 

9906450 implica afronta ao direito de acesso ao Poder Judiciário, além do 

que a instância superior já se posicionou pela desnecessidade do prévio 

protesto da CDA, razão pela qual manter posicionamento diverso imporá 

inegável retardo na marcha processual. Assim, revogo a decisão de id. 

9906450 e, por conseguinte, dou regular prosseguimento a presente 

execução fiscal. No impulso do processo, aportou aos autos pedido da 

parte exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais 

contas bancárias da parte executada (id. 10030235). Pois bem, tendo em 

vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor do 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 nos autos, sendo 

constrito apenas o valor de R$ 0,79 (setenta e nove centavos). Observo, 

outrossim, que o valor penhorado é irrisório considerando o quantum 

devido, pois não alcança um percentual substancial do total da dívida, 

tenho, por isso, imperioso 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. 

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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501731-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501731-43.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA Vistos, etc. 

Na decisão de id. 9902059 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902059 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902059 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 1.791,64 (um mil setecentos e noventa e um reais e sessenta 

e quatro centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501749-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO DALALIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501749-64.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE FLAVIO DALALIO Vistos, etc. Na decisão 

de id. 9902062 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902062 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902062 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 4.825,91 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa 

e um centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 
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entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500665-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500665-28.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA Vistos 

etc. Na decisão de id. 9906454 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9906454 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9906454 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 10830455). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500666-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEC - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500666-13.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SEC - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 

Vistos etc. Na decisão de id. 9906542 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9906542 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9906542 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 10030159). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501764-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501764-33.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA Vistos, etc. Na decisão de id. 9902056 determinou-se à 

Fazenda Pública exequente que promovesse o protesto extrajudicial da 

CDA como condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, 

em vários casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já 

se posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de 

modo que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de 

seus devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a 

seguinte ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da 

matéria: “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – 

PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE 

CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da 

CDA para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, 

pressupõe o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao 

contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, 

descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo 

Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o fato de a 

Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não implica o impedimento à 

cobrança extrajudicial.” (TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 

16.04.2018). PRECEDENTES: Agr. 1013017-16.2017.8.11.0000, Agr. 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902056 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902056 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 
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processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 8.767,76 (oito mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta 

e seis centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502642-55.2015.8.11.0041

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: 

0502642-55.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Aportou 

aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em contas 

bancárias da parte executada. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 

Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502701-43.2015.8.11.0041

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: 

0502701-43.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Aportou 

aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora 

online em eventuais contas bancárias da parte executada. 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 dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito o valor de R$ 1.070,25 (um mil e setenta reais e vinte e cinco 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005478-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005478-70.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CLAUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada. 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 dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.454,92 

(um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501130-37.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUCIDIO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501130-37.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LAUCIDIO GOMES DA SILVA Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902012 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902012 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902012 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 
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bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 698,92 (seiscentos e noventa e oito e noventa e dois 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500697-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500697-33.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA Vistos 

etc. Na decisão de id. 9906453 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9906453 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9906453 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 10827288). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do 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 devedor por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.175,32 

(um mil cento e setenta e cinco e trinta e dois centavos), cuja quantia 

transferi à Conta Única. Desta forma, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005298-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FONSECA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005298-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALINE FONSECA DE CAMPOS Vistos etc. 

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada. Dessa forma, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500769-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500769-20.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 9454476). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do 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 devedor por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 31.980,58 

(trinta e um mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. 

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM 

[1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003446-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003446-29.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES Vistos etc. 

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada. 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 dos 

devores por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, 

sendo constrito o valor de R$ 10.889,45 (dez mil oitocentos e oitenta e 

nove reais e quarenta e cinco centavos), cuja quantia transferi à Conta 
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Única. Desta forma, existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o 

tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500781-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500781-34.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA 

Vistos, etc. Na decisão de id. 9902013 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902013 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902013 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 12538825). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do 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 nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

43,14 (quarenta e três reais e quatorze centavos). Observo, outrossim, 

que o valor penhorado é irrisório considerando o quantum devido, pois não 

alcança um percentual substancial do total da dívida, tenho, por isso, 

imperioso 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. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500822-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500822-98.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALUISIO DE SOUZA Vistos etc. Aportou aos 

autos pedido do exequente requerendo a penhora online em contas 

bancárias da parte executada (id 9543942). Dessa forma, realizei ordem 

de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora 

por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501986-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER JUPIRACI NAVARRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501986-98.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CLEBER JUPIRACI NAVARRO Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902007 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902007 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902007 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 8.666,21 (oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e 

um centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 
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exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501866-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BEZERRA FAQUINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501866-55.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANDERSON BEZERRA FAQUINI Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902008 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902008 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902008 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0500883-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500883-56.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MATIAS BORGES Vistos etc. Na decisão de id. 

9901989 determinou-se à Fazenda Pública exequente que promovesse o 

protesto extrajudicial da CDA como condição para o prosseguimento da 

execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à desnecessidade do 

prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda Pública pode ajuizar ação 

executiva em desfavor de seus devedores desacompanhada de protesto 

do título. Vejamos a seguinte ementa que foi aplicada em todos os casos 

repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE 

– PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, 

uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via 

administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a impugnação do 

lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o 

seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no 

sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não 

implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” (TJMT – Agr. 

1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). PRECEDENTES: Agr. 

1013017-16.2017.8.11.0000, Agr. 1012980-86.2017.811.0000, ambos 

julgados em 20.08.2018. Deste modo, a manutenção da decisão de id. 

9901989 implica afronta ao direito de acesso ao Poder Judiciário, além do 

que a instância superior já se posicionou pela desnecessidade do prévio 

protesto da CDA, razão pela qual manter posicionamento diverso imporá 

inegável retardo na marcha processual. Assim, revogo a decisão de id. 

9901989 e, por conseguinte, dou regular prosseguimento a presente 

execução fiscal. No impulso do processo, aportou aos autos pedido da 

parte exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais 

contas bancárias da parte executada (id. 11923561). Pois bem, tendo em 

vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor do 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 devedor 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito o valor de R$ 19.746,60 (dezenove mil setecentos e quarenta e 

seis reais e sessenta centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a 

parte executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501573-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501573-85.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP 

Vistos, etc. Na decisão de id. 9902003 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 
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a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902003 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902003 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0501397-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo Elias de Souza (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501397-09.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RODRIGO ELIAS DE SOUZA Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902001 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902001 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902001 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 12.120,88 (doze mil cento e vinte reais e oitenta e oito 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500890-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACINDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500890-48.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GRACINDO APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. 

Na decisão de id. 9906456 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9906456 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9906456 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 16029923). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501396-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CAMARGO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501396-24.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELIANE CAMARGO DIAS Vistos, etc. Na decisão 

de id. 9902026 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 
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prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902026 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902026 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 2,26 (dois reais e vinte e seis 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. Assim, 

venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 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: 0501387-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO HONORIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501387-62.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELIDIO HONORIO DOS SANTOS Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902023 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902023 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902023 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0500990-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINDO FRANCISCO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500990-03.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CARMINDO FRANCISCO FERREIRA Vistos etc. 

Na decisão de id. 9901990 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9901990 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9901990 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 11918727). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do 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 devedor por meio do Sistema BACENJUD, 
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no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.987,42 

(um mil novecentos e oitenta e sete e quarenta e dois centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Desta forma, intime-se a parte executada 

na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501385-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIZANESCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501385-92.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CELSO PIZANESCHI Vistos, etc. Na decisão de 

id. 9902025 determinou-se à Fazenda Pública exequente que promovesse 

o protesto extrajudicial da CDA como condição para o prosseguimento da 

execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à desnecessidade do 

prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda Pública pode ajuizar ação 

executiva em desfavor de seus devedores desacompanhada de protesto 

do título. Vejamos a seguinte ementa que foi aplicada em todos os casos 

repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE 

– PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, 

uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via 

administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a impugnação do 

lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o 

seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no 

sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não 

implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” (TJMT – Agr. 

1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). PRECEDENTES: Agr. 

1013017-16.2017.8.11.0000, Agr. 1012980-86.2017.811.0000, ambos 

julgados em 20.08.2018. Deste modo, a manutenção da decisão de id. 

9902025 implica afronta ao direito de acesso ao Poder Judiciário, além do 

que a instância superior já se posicionou pela desnecessidade do prévio 

protesto da CDA, razão pela qual manter posicionamento diverso imporá 

inegável retardo na marcha processual. Assim, revogo a decisão de id. 

9902025 e, por conseguinte, dou regular prosseguimento a presente 

execução fiscal. No impulso do processo, 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 pelo exequente referente à penhora online. Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome do 

executado por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos 

autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 24,32 (vinte e quatro reais e 

trinta 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. Assim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. 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: 0501026-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501026-45.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 10144984). 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 dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 3.497,52 

(três mil quatrocentos e noventa e sete e cinquenta e dois centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. 

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM 

[1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501362-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENICE BERNARDES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501362-49.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALDENICE BERNARDES GARCIA Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902032 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902032 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902032 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 
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bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 86,17 (oitenta e seis reais e dezessete 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. 

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 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: 0501361-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501361-64.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902029 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902029 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902029 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 6.925,44 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta 

e quatro centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501033-37.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501033-37.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 4792104). 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 dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 3.617,85 

(três mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. 

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM 

[1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501319-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DA SILVA JABER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501319-15.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FATIMA DA SILVA JABER Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902024 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902024 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902024 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 
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processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 9,01 (nove reais e um centavo). 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. Assim, 

venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 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: 0501078-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE TENUTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501078-41.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ORIENTE TENUTA FILHO Vistos etc. Na decisão 

de id. 9902000 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902000 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902000 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 12529839). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501261-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TAPIAS TETILLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501261-12.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RENATO TAPIAS TETILLA Vistos etc. Aportou 

aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora 

online em eventuais contas bancárias da parte executada. 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 dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito o valor de R$ 7.113,08 (sete mil cento e treze reais e oito 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501082-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501082-78.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

Vistos etc. Na decisão de id. 9901997 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9901997 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9901997 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 12520675). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 
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parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501251-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501251-65.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA Vistos, 

etc. Na decisão de id. 9902050 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902050 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902050 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 3.616,20 (três mil seiscentos e dezesseis reais e vinte 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501112-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501112-16.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LUIS CARLOS LIMA DE OLIVEIRA Vistos etc. Na 

decisão de id. 9901986 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9901986 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9901986 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido do exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada (id 12517969). Desta feita, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Por fim, venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501244-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCO FRATARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501244-73.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EDSON FRANCO FRATARI Vistos, etc. Na 

decisão de id. 9902002 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 
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(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902002 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902002 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 8.598,00 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. 

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira 

Marques Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, 

§ 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501240-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO PAES BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501240-36.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: AMARO PAES BARRETO Vistos, etc. Na decisão 

de id. 9902020 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902020 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902020 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 1.382,56 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

seis centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

existindo saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, 

pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501132-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501132-07.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA 

Vistos etc. Na decisão de id. 9902009 determinou-se à Fazenda Pública 

exequente que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como 

condição para o prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários 

casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

posicionou quanto à desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo 

que a Fazenda Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus 

devedores desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte 

ementa que foi aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: 

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO 

PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 

ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para 

o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe 

o exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902009 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902009 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 12532433). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do 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 devedor por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 4.703,03 

(quatro mil setecentos e três reais e três centavoa), cuja quantia transferi 

à Conta Única. Desta forma, existindo saldo razoável para a garantia do 

juízo, intime-se a parte executada na pessoa de seu(s) advogado(s) ou, 

não o tendo, pessoalmente[1], dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

para, querendo, interpor embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501236-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SBORCHIA & SBORCHIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501236-96.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SBORCHIA & SBORCHIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Na decisão de id. 9902017 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902017 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902017 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. 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: 0501199-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MARIA BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501199-69.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DENISE MARIA BOTELHO Vistos, etc. Na decisão 

de id. 9902011 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902011 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902011 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, 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 pelo 

exequente referente à penhora online. Para tanto, foi realizado ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio 

do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito o 

valor de R$ 597,46 (quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e seis 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu(s) advogado(s) ou, não o tendo, pessoalmente[1], 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, interpor 

embargos, no prazo legal. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM [1] Art. 854, § 2º do CPC.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501138-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE SOUZA BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501138-14.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PEDRO DE SOUZA BATISTA Vistos etc. Na 

decisão de id. 9901992 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9901992 implica afronta ao direito de 
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acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9901992 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 11918012). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do 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 devedor por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 16.158,40 

(dezesseis mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Diante da interposição de exceção de 

pré-executividade, venha a parte exequente manifestar a seu respeito no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018/CM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500518-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE SAYURI MIYAKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500518-02.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:48:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: CLARICE SAYURI MIYAKE - CPF Nº 

405.734.601-59 CDA'(s) Nº(s) 2011 / 0547512; 2012 / 0725749; 2013 / 

0876604; 2014 / 1035740; 2015 / 1124449 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.13.013.0190.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.366,46 SENTENÇA 463 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe em 09/12/2010 proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

relação à/ao executada/o CLARICE SAYURI MIYAKE – CPF Nº 

405734601-59, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s) (ID 309082), na qual em 28/08/2015 

pela MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva foi declarada a 

prescrição direta da CDA 2011/547512 vencida em 30/10/2010, bem como 

determinada a emenda à inicial, para atualização do valor da causa em 

relação às demais CDA’s executadas (ID 317780), em 22/10/2015 a 

Procuradoria Fiscal protocolou sua emenda à inicial (ID 350218), 

informando que o valor da ação perfazia R$ 1.366,46-, anexando as 

CDA’s 112449 (R$ 316,25), 725749 (R$ 320,37),1035740 (R$ 348,69) e 

876604 (R$ 381,15) (ID 350219), a qual foi recebida em 23/11/2015 pela 

MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva, determinando-se a citação 

da Parte Executada, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do 

Art. 174 do C.T.N., bem como foi determinada a correção do valor da 

causa no Sistema PJe (ID 358757). Em 16/02/2016 os autos foram 

redistribuídos para este Juízo do Gabinete I – Fazenda Pública Municipal e 

na data de 30/03/2016 foi certificada a correção do valor da causa (ID 

686877). Em 13/06/2016 a Fazenda Pública Municipal Exequente 

protocolou petição requerendo a desistência da presente execução “em 

razão do valor das CDA’s não ultrapassar 15 UPF/MT”, trazendo aos autos 

EXTRATO DO CONTRIBUINTE 11629 – CLARICE SAYURI MIYAKE (ID 

1431877). Pois bem. Da análise dos autos eletrônicos, observo que, 

apesar de ter sido expedida a carta de citação da Parte Executada, não há 

no feito eletrônico qualquer certidão da sua remessa e recebimento no 

endereço constante da inicial, tendo sido posteriormente tal Carta 

declarada NULA conforme ID 346816. 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, aplicando-se por isso o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[1], 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. Por outro lado, sabe-se que a desistência do processo de 

execução é direito da Parte Exequente, face o Princípio do Dispositivo, 

pois o Credor é o senhor da conveniência da continuidade ou não da 

relação processual executiva, que tem como escopo apenas o 

recebimento do seu crédito, conforme preceitua o Art. 775 do CPC/2015 

(antes, Art. 569 CPC/1973), estando vedado ao Juízo impedir a realização 

da vontade do Credor, manifestada expressamente no pedido de 

desistência, cumprindo-lhe apenas homologar e extinguir o feito, por falta 

de interesse processual do Credor, ainda mais quando se verifica que 

inexistiu a integração processual, com a citação válida da Parte Devedora, 

como no caso presente. Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII e 

925 do CPC/ 2015 c/c Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F., DEFIRO o 

pedido de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente e DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0500518-02.2015 – PJe, promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

relação à CLARICE SAYURI MIYAKE – CPF Nº 486.696.011-68, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE 

(PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte Executada, conforme determina 

o Art. 241 do CPC/2016. DEIXO de determinar a remessa dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, 

proferida em favor da Fazenda Pública Municipal Exequente, face ao seu 

pedido de desistência desta Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 16 

de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento 

de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução 

ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência 

da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e 

os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, 

pagando o exequente as custas processuais e os honorários 

advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Art. 241 

. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 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. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 
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interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020306-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA ARRUDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020306-71.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2017 10:03:42 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAIZA ARRUDA DA SILVA - CPF Nº 

081.120.101-53 CDA Nº 1420413 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.21.001.0205.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.028,54 SENTENÇA 460 

VISTOS, ETC.... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe em 

30/06/2017 proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

executada/o MAIZA ARRUDA DA SILVA – CPF Nº 081.120.101-53 (ID 

8274355), pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à 

CDA acima descrita (ID 8274360), na qual foi determinada a citação da 

Parte Executada em 08/09/2017, interrompendo o prazo prescricional, nos 

termos do Art. 174 do C.T.N., (ID 9791777). Na data de 24/07/2018 foi 

expedida Carta Citação (ID 14333726). Em 26/07/2018 a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a DESISTÊNCIA da 

presente execução “em razão de existir outra ação idêntica nº 1005499- 

46.2017.8.11.0041, com os mesmos objetos ensejadores do processo” (ID 

14380707). Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Sabe-se 

que a desistência do processo de execução é direito da Parte Exequente, 

face o Princípio do Dispositivo, pois o Credor é o senhor da conveniência 

da continuidade ou não da relação processual executiva, que tem como 

escopo apenas o recebimento do crédito, conforme preceitua o Art. 775 

do CPC/2015 (antes, Art. 569 CPC/1973), estando vedado ao Juízo impedir 

a realização da vontade do Credor, manifestada expressamente no pedido 

de desistência, cumprindo-lhe apenas homologar e extinguir o feito, por 

falta de interesse processual do Credor, ainda mais quando inexistiu a 

integração processual, com a citação válida da Parte Devedora, como no 

caso presente. Com efeito, da análise dos autos eletrônicos, observo que, 

apesar de ter sido expedida a carta de citação da Parte Executada, não há 

no feito eletrônico qualquer certidão da sua remessa e recebimento 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 

INEXISITU intervenção da Parte Executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Por outro lado, constato que 

realmente esta execução é IDÊNTICA à EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1005499-46.2017.8.11.0041 - DIST.: 23/02/2017, pois possui as mesmas 

Partes, o mesmo objeto (CDA 1420413 venc. 30/10/2015) e o mesmo 

pedido, a qual foi despachada em 09/09/2017 (ID 9793324). Para o Código 

de Processo Civil 2015, ‘há litispendência quando se repete ação que está 

em curso’, ex vi § 3º Art. 337. In casu, configurado está o instituto 

processual da LITISPENDÊNCIA, que é condição negativa para que seja 

levada qualquer demanda ao Estado-Juiz, tendo por finalidade evitar que 

haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação jurídica, 

cujo objeto foi demarcado por ação já ajuizada e, ainda, a evitar decisões 

judiciais contraditórias. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, para a configuração da litispendência, faz-se necessário a 

identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em conjunto 

(“tríplice identidade”), ex vi: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE 

IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A litispendência (repropositura de ação que 

está em curso), assim como a coisa julgada, constitui pressuposto 

processual negativo que, uma vez configurado, implica na extinção do 

processo sem "resolução" do mérito (artigo 267, inciso V, do CPC). 2. A 

configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das 

partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em 

curso (artigo 301, § 1º, do CPC). 3. (...). 4. (...). 4. Destarte, revela-se 

evidente a litispendência entre as ações mandamentais confrontadas, 

impondo-se a extinção do presente feito sem "resolução" do mérito, à luz 

do artigo 267, V, do CPC, razão pela qual não merece reforma o acórdão 

regional. 5. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, RMS 26.891/SE, julgado em 22/02/2011, DJe 

07/04/2011). Negritei. Desta feita, a fim de evitar a ocorrência do “bis in 

idem”, que decorre da constatação da litispendência, nada mais resta a 

este Juízo a não ser extinguir este processo, a teor do que preceitua o 

Art. 485, inciso V do CPC/2015, a saber: ‘Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: V – reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; ...” (negritei). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Arts. 354 e 485, inc. V e § 3º do CPC/2015, DEFIRO 

pedido de desistência formulado pelo Município Exequente (ID 14380707) 

DECLARO EXTINTO sem julgamento de mérito esta AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1020306-71.2017.8.11.0041 - PJe, , ante a existência de 

L I T I S P E N D Ê N C I A  c o m  à  E X E C U Ç Ã O  F I S C A L  Nº 

1005499-46.2017.8.11.0041 , ambas propostas pelo Município de Cuiabá, 

devidamente qualificado, em relação à MAIZA ARRUDA DA SILVA – CPF 

Nº 081.120.101-53. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE 

(PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

INTIME-SE desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 

e 274 do CPC/2015.[1] DEIXO de determinar a remessa dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, 

proferida em favor da Fazenda Pública Municipal Exequente, face ao seu 

pedido de desistência desta Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 16 

de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução 

ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência 

da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e 

os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, 

pagando o exequente as custas processuais e os honorários 

advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Art. 241 

. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 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 
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art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013393-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA 460 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL 

1013393-73.2017.8.11.0041 DIST. 03/05/2017 10:24:31 EXEQte: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECdo: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI CPF Nº 

316.913.232-68 CDA(s) Nº'(s) 1063149; 1215683; 1298976 VALOR DA 

EXECUÇÃO: R$ 3.335,30- VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... 

Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe em 03/05/2017 proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação ao executado ALEXANDRO ELIAS 

BENEDETTI – CPF Nº 316.913.232-68 (ID 6721913), pretendendo receber 

créditos inscritos em Dívida Ativa, relativos às CDA’s acima descritas (ID 

6721913), na qual foi determinada a citação da Parte Executada em 

09/09/2017, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do Art. 174 

do C.T.N., (ID 9792771). Em 07/05/2018 a Fazenda Pública Municipal 

Exequente protocolou petição requerendo a DESISTÊNCIA da presente 

execução “em razão de existir outra ação idêntica nº 

1008814-82.2017.8.11.0041, com os mesmos objetos ensejadores do 

processo” (ID 13061660). Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Sabe-se que a desistência do processo de execução é direito da 

Parte Exequente, face o Princípio do Dispositivo, pois o Credor é o senhor 

da conveniência da continuidade ou não da relação processual executiva, 

que tem como escopo apenas o recebimento do crédito, conforme 

preceitua o Art. 775 do CPC/2015 (antes, Art. 569 CPC/1973), estando 

vedado ao Juízo impedir a realização da vontade do Credor, manifestada 

expressamente no pedido de desistência, cumprindo-lhe apenas 

homologar e extinguir o feito, por falta de interesse processual do Credor, 

ainda mais quando inexistiu a integração processual, com a citação válida 

da Parte Devedora, como no caso presente. Com efeito, da análise dos 

autos eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a 

expedição da carta de citação da Parte Executada, não há no feito 

eletrônico qualquer certidão da sua remessa e recebimento 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 

INEXISITU intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Por outro lado, constato que 

realmente esta execução é IDÊNTICA à EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1008814-82.2017.8.11.0041 - DIST.: 23/03/2017, pois possui as mesmas 

Partes, o mesmo objeto (CDA’s 1063149; 1215683; 1298976) e o mesmo 

pedido, a qual foi despachada em 09/09/2017 (ID 9793632). Para o Código 

de Processo Civil 2015, ‘há litispendência quando se repete ação que está 

em curso’, ex vi § 3º Art. 337. In casu, configurado está o instituto 

processual da LITISPENDÊNCIA, que é condição negativa para que seja 

levada qualquer demanda ao Estado-Juiz, tendo por finalidade evitar que 

haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação jurídica, 

cujo objeto foi demarcado por ação já ajuizada e, ainda, a evitar decisões 

judiciais contraditórias. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, para a configuração da litispendência, faz-se necessário a 

identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em conjunto 

(“tríplice identidade”), ex vi: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE 

IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A litispendência (repropositura de ação que 

está em curso), assim como a coisa julgada, constitui pressuposto 

processual negativo que, uma vez configurado, implica na extinção do 

processo sem "resolução" do mérito (artigo 267, inciso V, do CPC). 2. A 

configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das 

partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em 

curso (artigo 301, § 1º, do CPC). 3. (...). 4. (...). 4. Destarte, revela-se 

evidente a litispendência entre as ações mandamentais confrontadas, 

impondo-se a extinção do presente feito sem "resolução" do mérito, à luz 

do artigo 267, V, do CPC, razão pela qual não merece reforma o acórdão 

regional. 5. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, RMS 26.891/SE, julgado em 22/02/2011, DJe 

07/04/2011). Negritei. Desta feita, a fim de evitar a ocorrência do “bis in 

idem”, que decorre da constatação da litispendência, nada mais resta a 

este Juízo a não ser extinguir este processo, a teor do que preceitua o 

Art. 485, inciso V do CPC/2015, a saber: ‘Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: V – reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; ...” (negritei). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Arts. 354 e 485, inc. V e § 3º do CPC/2015, DEFIRO 

pedido de desistência formulado pelo Município Exequente (ID 14380707) 

DECLARO EXTINTO sem julgamento de mérito esta AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1013393-73.2017.8.11.0041 - PJe, , ante a existência de 

L I T I S P E N D Ê N C I A  c o m  à  E X E C U Ç Ã O  F I S C A L  Nº 

1008814-82.2017.8.11.0041 , ambas propostas pelo Município de Cuiabá, 

devidamente qualificado, em relação à ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI – 

CPF Nº 316.913.232-68. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE 

(PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

INTIME-SE desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 

e 274 do CPC/2015. [1] DEIXO de determinar a remessa dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, 

proferida em favor da Fazenda Pública Municipal Exequente, face ao seu 

pedido de desistência desta Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 16 

de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução 

ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência 

da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e 

os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, 

pagando o exequente as custas processuais e os honorários 

advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 
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925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Art. 241 

. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 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. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009426-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA 460 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL 

1009426-83.2018.8.11.0041 DIST. 10/04/2018 16:41:14 EXECte: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECda: IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA - ME - 

CNPJ Nº 03.483.682/0001-29 CDA's Nºs 2014/1066194; 2015/1219792; 

2016/1344391; 2017/1504860. VISTOS, ETC.... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL, distribuída em .../.../... promovida pela Fazenda Pública Municipal 

de .... em relação à empresa IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ 

Nº 03.483.682/0001-29, tendo como objeto o pagamento dos créditos 

representados pelas CDA’s nºs 2014 / 1066194; 2015 / 1219792; 2016 / 

1344391; 2017 / 1504860, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel inscrito sob nº 01.4.44.002.0302.001, e o valor atribuído à causa foi 

de R$ 9.620,01.- Eis o relatório necessário. DECIDO. OBSERVO que esta 

execução é IDÊNTICA à EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009425-98.2018.8.11.041 

- DIST.: 10/04/2018, pois possui as mesmas Partes, o mesmo objeto 

(CDA’s: 2014 / 1066194; 2015 / 1219792; 2016 / 1344391; 2017 / 

1504860) e o mesmo pedido, a qual ainda não foi despachada. Para o 

Código de Processo Civil 2015, ‘há litispendência quando se repete ação 

que está em curso’, ex vi § 3º Art. 337. In casu, configurado está o 

instituto processual da LITISPENDÊNCIA, que é condição negativa para que 

seja levada qualquer demanda ao Estado-Juiz, tendo por finalidade evitar 

que haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação 

jurídica, cujo objeto foi demarcado por ação já ajuizada e, ainda, a evitar 

decisões judiciais contraditórias. Segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, para a configuração da litispendência, faz-se 

necessário a identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em 

conjunto (“tríplice identidade”), ex vi: “RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. 

TRÍPLICE IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A litispendência (repropositura de 

ação que está em curso), assim como a coisa julgada, constitui 

pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, implica na 

extinção do processo sem "resolução" do mérito (artigo 267, inciso V, do 

CPC). 2. A configuração da litispendência reclama a constatação de 

identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") 

das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC). 3. (...). 4. (...). 4. Destarte, 

revela-se evidente a litispendência entre as ações mandamentais 

confrontadas, impondo-se a extinção do presente feito sem "resolução" 

do mérito, à luz do artigo 267, V, do CPC, razão pela qual não merece 

reforma o acórdão regional. 5. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, 

PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro LUIZ FUX, RMS 26.891/SE, julgado em 

22/02/2011, DJe 07/04/2011). Negritei. Desta feita, a fim de evitar a 

ocorrência do “bis in idem”, que decorre da constatação da litispendência, 

nada mais resta a este Juízo a não ser extinguir este processo ainda não 

despachado, a teor do que preceitua o Art. 485, inciso V do C.P.C. 2015, a 

saber: ‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V – reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;...’ 

(negritei). Isto Posto, com fundamento nos Arts. 354 e 485, inc. V e § 3º 

do Código de Processo Civil 2015, DEFIRO pedido do ID 14447509 

protocolado pela Procuradoria Fiscal Exequente e DECLARO EXTINTO sem 

julgamento de mérito esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 

1009426-83.2018.8.11.041 - PJe, ante a existência de LITISPENDÊNCIA 

com a AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009425-98.2018.8.11.041 - PJe, 

ambas propostas pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, devidamente 

qualificada, em relação à empresa IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA - ME - 

CNPJ Nº 03.483.682/0001-29, distribuída através em 10/04/2018. ISENTO 

de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei 

nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia desta 

sentença nos autos acima, CERTIFIQUE-SE em ambos PJe's e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá destes autos eletrônicos. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município exequente, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 19 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa Art. 39. A Fazenda 

Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática 

de atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010152-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DA CUNHA (EXECUTADO)

MARIA EDNA LIMA VIEIRA (EXECUTADO)

VIEIRA & CUNHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0011261A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010152-28.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VIEIRA & CUNHA LTDA - ME e outros (2) Vistos etc. 
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Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, no id nº 10556387, a extinção do feito, com fulcro no art. 

924, II. Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC. Custas processuais a cargo da parte executada. Determino as 

providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais 

penhoras e/ou restrições oriundas desta ação. Homologo a desistência do 

prazo recursal, quando expressamente manifestada. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá,09 de novembro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012817-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012817-17.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CLARO S/A Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela Fazenda Pública Estadual, na qual a executada informa no 

id nº 10929394 que realizou o pagamento do débito objeto da lide, sendo 

que no id nº 12495584 a parte exequente postula a extinção do feito, com 

fulcro no art. 924, II. Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o 

crédito representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC. Custas processuais a cargo da parte executada. Determino as 

providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais 

penhoras e/ou restrições oriundas desta ação. Homologo a desistência do 

prazo recursal, quando expressamente manifestada. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012928-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI (EXECUTADO)

ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO (EXECUTADO)

AMERICEL S/A (EXECUTADO)

BRIAN EDWARD SCHICKER (EXECUTADO)

ANTONIO CELSO ALVES PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

ADALBERTO FERNANDES VIANNA NETO (EXECUTADO)

ARI MATOS CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012928-98.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AMERICEL S/A e outros (6) Vistos etc. Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, na qual a 

executada informa no id nº 10929671 que realizou o pagamento do débito 

objeto da lide, sendo que no id nº 12613385 a parte exequente postula a 

extinção do feito, com fulcro no art. 26 da LEF, no entanto, verifico que 

houve o pagamento do crédito tributário pela devedora, conforme 

comprovante de pagamento de ids nº 10929690 e 10929694. Diante do 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pela 

CDA que instruiu a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

o processo nos termos do art. 924, II, do NCPC. Custas processuais a 

cargo da parte executada. Determino as providencias necessárias no 

sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições 

oriundas desta ação. Homologo a desistência do prazo recursal, quando 

expressamente manifestada. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se, Intimem-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000840-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000840-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): J. M. COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. JM Comércio de 

Móveis Ltda. – ME, qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

também devidamente qualificado. Por decisão de id nº. 12024825 fora 

determinado para que a parte autora, no prazo de 30 (trinta), dias 

emendasse a exordial no sentido de pagar as custas judiciais ou 

comprovar sua precária situação econômica. Regularmente intimada, a 

parte requerente deixou transcorrer “in albis” o prazo legal, conforme 

certificado no id nº. 14006910. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta pelo JM 

Comércio de Móveis Ltda. – ME, em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

também devidamente qualificado. Diante da inércia da parte autora no 

sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento 

do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o 

indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, 

vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO 

DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO 

DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO 

CPC. DESNECESSIDADE. 1. 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. 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009). ANTE AO EXPOSTO, e 

por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em verba 

honorária, ante a inexistência do contraditório. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032807-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1032807-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCELO JOSE PAES DE 

BARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Marcelo 

José Paes de Barros, qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer Com 

Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, também devidamente qualificado. Por decisão de id nº. 12392186 

fora determinado para que a parte autora, no prazo de 30 (trinta), dias 
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emendasse a exordial no sentido de pagar as custas judiciais ou 

comprovar sua precária situação econômica. Regularmente intimada, a 

parte requerente deixou transcorrer “in albis” o prazo legal, conforme 

certificado no id nº. 14010577. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral 

proposta por Marcelo José Paes de Barros, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, também devidamente qualificado. Diante da inércia da parte 

autora no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o 

prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada 

senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência 

pátria, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO 

DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO 

DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO 

CPC. DESNECESSIDADE. 1. 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. 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009). ANTE AO EXPOSTO, e 

por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em verba 

honorária, ante a inexistência do contraditório. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011166-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1011166-76.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MIKA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros Vistos etc. Mika Distribuidora de Alimentos Ltda., propôs o presente 

Mandado de Segurança Com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars contra ato 

indigitado coator do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. No id nº 12941431, fora determinado que a 

autoridade coatora prestasse as informações, a qual devidamente 

intimada, se manifestou no id nº 13381103. Como se vê na decisão de id 

nº 13860932, o pedido liminar foi indeferido. Em seguida, conforme id nº. 

14107084, a impetrante postulou a desistência do presente mandamus e a 

extinção do feito, sendo desnecessária a anuência da parte impetrada 

quanto ao referido pleito, se não vejamos: “É lícito ao impetrante desistir da 

ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da 

autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, 

ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 

26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009) Assim, 

nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, 

conseqüentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito. 

Isento de custas. Deixo de condenar no pagamento de honorários 

advocatícios por ser incabível à espécie. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I. e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012850-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012850-07.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Trata-se Execução Fiscal 

promovida pela Fazenda Pública Estadual, na qual a parte executada 

informa o pagamento do débito objeto da lide, antes mesmo do ajuizamento 

da presente ação, conforme id nº 7356460, sendo que o exequente 

postula no id nº 12393497 a extinção do feito, com base no art. 924, II, 

CPC. Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015. Isento de custas nos termos do art. 39, da Lei 6.830/80. No 

mais, à luz do principio da causalidade, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à 

propositura da demanda ou a instauração do incidente processual. Assim, 

tendo em vista a nova legislação processual, nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve 

observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do 

Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o crucial desempenho 

profissional, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% e 10% 

sobre o valor da causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial 

excessiva, sobretudo ponderando que a CDA foi cancelada. Registre-se 

que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza 

remuneratória e não podem servir como instrumento de penalidade 

pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de imposição de 

ônus excessivo. Neste contexto, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos 

no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, § 

2º, do CPC, a disposição contida no art. 8º, do mesmo códex, observados 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, 

estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante 

apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o 

causídico. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no 

sentido de que o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de 

elementos de natureza fática. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com 

relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, 

cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou 

assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e 

jurídica entre eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é 

aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na 

alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ 

pacificou a orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em 

razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração 

previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das 

instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração 

das situações de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. 

(REsp 1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este 

posicionamento, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 

2014. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de condenação da exequente em 

honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade (art. 85, do 

CPC). Inaplicabilidade da parte final do art. 26,da LEF. Condenação 

mantida. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública fixados no 

patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 89.856,17, em 

agosto de 2015), configurado valor excessivo. Redução que se mostra 

necessária, em observância aos princípios da razoabilidade da 
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proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (art. 85, §8º, do 

CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 15410858820158260090, 

Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 10/08/2017, 15ª Câmara de 

Direito Público. Data de Publicação DJE em 21/08/2017. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA 

SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8º e 85, §2º, DO 

CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. À luz do 

princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da 

demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A despeito do 

consignado no art. 26 da Lei nº 6.830/80, é entendimento jurisprudencial 

dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à 

citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba 

honorária. Precedentes STJ e TJDFT. 3. De acordo com a novel legislação, 

nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 

85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o 

crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente 

ao tempo da prolação da sentença (CPC/15), é desarrazoado a aplicação 

dos percentuais de 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial 

excessiva, sobretudo ponderando a simplicidade da causa, a extinção do 

processo pela desistência e o fato de o desempenho profissional ter se 

limitado à apresentação de uma única peça processual, ao tempo da 

vigência do CPC/73. 4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos 

no art. 85, §3º, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, 

§2º, do CPC, a disposição contida no artigo 8º, do CPC, utilizando-se os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, 

estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante 

apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o 

causídico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 

0046077020118070015, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento 

27/09/2017, 7ª Turma Cível) DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode gerar qualquer 

ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios. 2. À 

causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de modo que a fixação 

da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse 

montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao entendimento deste 

Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação parcialmente provida. 

(TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator Desembargador 

Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, 

Publicação DJE em 09/02/2017) EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E 

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DE PENHORA - AUSÊNCIA DE 

CONSTATAÇÃO - ICMS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS - SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO - 

AFERIÇÃO BASEADA EM PREMISSA PRESUNÇÕES E ILAÇÕES DO FISCO 

ESTADUAL - ARBITRARIEDADE DA CONDUTA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

QUE INTEGRAM E SÃO CONSUMIDOS NO SERVIÇO PRESTADO - 

CREDITAMENTO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

FIXAÇÃO EXCESSIVA - REDUÇÃO - IMPERIOSIDADE. 1. A insuficiência de 

penhora não obsta o recebimento e o processamento dos embargos 

opostos à execução, mormente porque se faculta ao credor requerer, em 

qualquer fase do feito, sua substituição ou reforço, nos termos das 

normas dos artigos 11 e 15 da Lei nº. 6.830/80 - Lei de Execuções 

Fiscais; além do mais, aferindo-se dos autos que os bens constritos são 

suficientes à garantia da execução, deve ser infirmada a tese de 

insuficiência de penhora. 2.Os fatos geradores do ICMS só podem 

decorrer da realização de todos os aspectos previstos na norma de 

incidência, tendo em vista que as relações jurídicas devem se pautar pelos 

critérios de segurança e certeza, sendo descabido lançamento tributário 

cuja metodologia para aferição do valor do tributo seja lastreada em 

ilações.3. Arbitrária a conduta do Fisco Estadual que, ao considerar ter 

havido o recolhimento a menor de ICMS sobre serviços de transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros, adota com parâmetro relativo ao 

custo operacional índices médios divulgados por publicação especializada, 

apoiando-se, portanto, em mera presunção e desconsiderando, por 

completo, as especificidades da questão. 4. A Constituição Federal, em 

seu art. 155, §2º, garante ao contribuinte do ICMS a não-cumulatividade do 

tributo, sendo que, com o advento da Lei Complementar nº. 87/96, os 

produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial 

do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do referido princípio. 

5. Para situações ocorridas antes do início da de vigência da Lei 

Complementar n.º 87/96, ou seja, na vigência do Decreto-lei n.º406/68 e do 

Convênio nº. 66/88, a possibilidade de creditamento se condiciona às 

hipóteses em que os produtos intermediários tenham sido consumidos no 

processo de industrialização, integrando o produto final. 6. Demonstrado 

mediante prova pericial que os produtos que ensejaram a incidência da 

tributação em análise são consumidos no serviço de transporte, 

integrando o serviço prestado, há direito ao creditamento. 7. Os 

honorários advocatícios devem ser minorados quando o valor tenha sido 

fixado em demasia, mesmo para causas que tenham demandado maior 

desvelo dos procuradores da parte vitoriosa. (TJMG - Ap Cível/Rem 

Necessária 1.0105.99.003793-6/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0017, publicação da súmula em 

31/03/2017) Posto isto, condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais que fixo em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

consonância com os termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC. Autorizo o 

levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre 

bens ou valores da parte executada, com relação ao débito objeto da 

presente ação. Homologo a desistência do prazo recursal, se 

expressamente manifestada nos autos. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as cautelas de praxe P.R.I. Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020915-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA LAMEGO (EXECUTADO)

MICHEL PEREIRA LAMEGO (EXECUTADO)

JANDYRA VERONICA BACCHIN LAMEGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1020915-88.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JANDYRA VERONICA BACCHIN LAMEGO e outros (2) 

Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Estadual, na qual a executada informa no id nº 8181147 que que 

compuseram acordo extrajudicial, sendo que no id nº 10996729 a parte 

exequente postula a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II. Diante do 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pela 

CDA que instruiu a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

o processo nos termos do art. 924, II, do NCPC. Custas processuais a 

cargo da parte executada. Determino as providencias necessárias no 

sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições 

oriundas desta ação. Homologo a desistência do prazo recursal, quando 

expressamente manifestada. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se, Intimem-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500740-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

0500740-67.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, na 

qual a executada informa no id nº 11378707 o pagamento do débito, sendo 

que no id nº 14338078 a parte exequente postula a extinção do feito. 

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC. Custas processuais a cargo da parte executada. Determino as 

providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais 

penhoras e/ou restrições oriundas desta ação. Homologo a desistência do 

prazo recursal, quando expressamente manifestada. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013649-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE DA SILVA AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1013649-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: THATIANE DA SILVA AGUIAR Vistos etc. Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, na qual a 

executada informa no id nº 14225411 o pagamento do débito, sendo que 

no id nº 14422857 a parte exequente postula a extinção do feito, com 

fulcro no art. 924, II, do NCPC. Diante do pleito da parte exequente, declaro 

quitado o crédito representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC. Custas processuais a cargo da parte executada. Determino as 

providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais 

penhoras e/ou restrições oriundas desta ação. Homologo a desistência do 

prazo recursal, quando expressamente manifestada. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010175-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN UHDRE ZEFERINO (EXECUTADO)

SHARLENE UHDRE ZEFERINO (EXECUTADO)

SIDNEI PEDRO DA ROSA (EXECUTADO)

MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROMANO NESTOR MAFACIOLLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010175-71.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA - ME e outros (4) Vistos 

etc. Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Estadual, na qual a executada informa no id nº 14361240 o pagamento do 

débito, sendo que no id nº 14482667 a parte exequente postula a extinção 

do feito, com fulcro no art. 924, II, do NCPC. Diante do pleito da parte 

exequente, declaro quitado o crédito representado pela CDA que instruiu a 

presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Custas processuais a cargo da parte 

executada. Determino as providencias necessárias no sentido de que 

sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta 

ação. Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016770-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016770-86.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR Vistos etc. Ante os 

termos do pedido expresso do exequente (id nº 14573385), JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF, restando 

prejudicado o pedido de Exceção de pré-executividade de id nº 11660006. 

Isento de custas nos termos do art. 39, da Lei 6.830/80. No mais, à luz do 

principio da causalidade, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da 

demanda ou a instauração do incidente processual. Assim, tendo em vista 

a nova legislação processual, nas causas em que a Fazenda Pública for 

parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, 

os percentuais contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. 

Na hipótese, não obstante o crucial desempenho profissional, é 

desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% e 10% sobre o valor da 

causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva, 

sobretudo ponderando que a CDA foi cancelada. Registre-se que os 

honorários advocatícios de sucumbência têm natureza remuneratória e 

não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada ao 

vencido na demanda, sob pena de imposição de ônus excessivo. Neste 

contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito tão 

somente aos percentuais predefinidos no art. 85, § 3, do CPC, podendo 

ser adotado, juntamente com o art. 85, § 2º, do CPC, a disposição contida 

no art. 8º, do mesmo códex, observados os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, estabelecer 

valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação 

equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. O 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que 

o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de elementos de 

natureza fática. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: "PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com 

relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, 

cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou 

assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e 

jurídica entre eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é 

aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na 

alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ 

pacificou a orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em 

razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração 

previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das 

instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração 

das situações de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. 

(REsp 1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este 

posicionamento, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 

2014. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de condenação da exequente em 

honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade (art. 85, do 

CPC). Inaplicabilidade da parte final do art. 26,da LEF. Condenação 

mantida. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública fixados no 

patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 89.856,17, em 

agosto de 2015), configurado valor excessivo. Redução que se mostra 

necessária, em observância aos princípios da razoabilidade da 

proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (art. 85, §8º, do 

CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 15410858820158260090, 
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Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 10/08/2017, 15ª Câmara de 

Direito Público. Data de Publicação DJE em 21/08/2017. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA 

SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8º e 85, §2º, DO 

CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. À luz do 

princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da 

demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A despeito do 

consignado no art. 26 da Lei nº 6.830/80, é entendimento jurisprudencial 

dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à 

citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba 

honorária. Precedentes STJ e TJDFT. 3. De acordo com a novel legislação, 

nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 

85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o 

crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente 

ao tempo da prolação da sentença (CPC/15), é desarrazoado a aplicação 

dos percentuais de 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial 

excessiva, sobretudo ponderando a simplicidade da causa, a extinção do 

processo pela desistência e o fato de o desempenho profissional ter se 

limitado à apresentação de uma única peça processual, ao tempo da 

vigência do CPC/73. 4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos 

no art. 85, §3º, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, 

§2º, do CPC, a disposição contida no artigo 8º, do CPC, utilizando-se os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, 

estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante 

apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o 

causídico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 

0046077020118070015, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento 

27/09/2017, 7ª Turma Cível) DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode gerar qualquer 

ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios. 2. À 

causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de modo que a fixação 

da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse 

montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao entendimento deste 

Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação parcialmente provida. 

(TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator Desembargador 

Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, 

Publicação DJE em 09/02/2017) EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E 

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DE PENHORA - AUSÊNCIA DE 

CONSTATAÇÃO - ICMS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS - SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO - 

AFERIÇÃO BASEADA EM PREMISSA PRESUNÇÕES E ILAÇÕES DO FISCO 

ESTADUAL - ARBITRARIEDADE DA CONDUTA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

QUE INTEGRAM E SÃO CONSUMIDOS NO SERVIÇO PRESTADO - 

CREDITAMENTO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

FIXAÇÃO EXCESSIVA - REDUÇÃO - IMPERIOSIDADE. 1. A insuficiência de 

penhora não obsta o recebimento e o processamento dos embargos 

opostos à execução, mormente porque se faculta ao credor requerer, em 

qualquer fase do feito, sua substituição ou reforço, nos termos das 

normas dos artigos 11 e 15 da Lei nº. 6.830/80 - Lei de Execuções 

Fiscais; além do mais, aferindo-se dos autos que os bens constritos são 

suficientes à garantia da execução, deve ser infirmada a tese de 

insuficiência de penhora. 2.Os fatos geradores do ICMS só podem 

decorrer da realização de todos os aspectos previstos na norma de 

incidência, tendo em vista que as relações jurídicas devem se pautar pelos 

critérios de segurança e certeza, sendo descabido lançamento tributário 

cuja metodologia para aferição do valor do tributo seja lastreada em 

ilações.3. Arbitrária a conduta do Fisco Estadual que, ao considerar ter 

havido o recolhimento a menor de ICMS sobre serviços de transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros, adota com parâmetro relativo ao 

custo operacional índices médios divulgados por publicação especializada, 

apoiando-se, portanto, em mera presunção e desconsiderando, por 

completo, as especificidades da questão. 4. A Constituição Federal, em 

seu art. 155, §2º, garante ao contribuinte do ICMS a não-cumulatividade do 

tributo, sendo que, com o advento da Lei Complementar nº. 87/96, os 

produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial 

do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do referido princípio. 

5. Para situações ocorridas antes do início da de vigência da Lei 

Complementar n.º 87/96, ou seja, na vigência do Decreto-lei n.º406/68 e do 

Convênio nº. 66/88, a possibilidade de creditamento se condiciona às 

hipóteses em que os produtos intermediários tenham sido consumidos no 

processo de industrialização, integrando o produto final. 6. Demonstrado 

mediante prova pericial que os produtos que ensejaram a incidência da 

tributação em análise são consumidos no serviço de transporte, 

integrando o serviço prestado, há direito ao creditamento. 7. Os 

honorários advocatícios devem ser minorados quando o valor tenha sido 

fixado em demasia, mesmo para causas que tenham demandado maior 

desvelo dos procuradores da parte vitoriosa. (TJMG - Ap Cível/Rem 

Necessária 1.0105.99.003793-6/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0017, publicação da súmula em 

31/03/2017) Posto isto, condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais que fixo em 1.000,00 (um mil reais), em consonância com 

os termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC. Autorizo o levantamento de 

eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores 

da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação. 

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as 

cautelas de praxe P.R.I. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008548-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1008548-32.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO 

S/A RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Telefônica Brasil S/A, 

devidamente qualificada nos presentes autos como embargante, interpôs 

no id nº 14378396 os presentes Embargos de Declaração em face da r. 

sentença proferida no id nº 11632021. Em síntese, a parte embargante 

alegou que houve erro material na sentença proferida, posto que informou 

equivocadamente na parte dispositiva a interposição da ação pela Tim 

Celular, ao invés de Telefônica Brasil S/A. Assim, requer o recebimento 

dos presentes embargos declaratórios, visando que seja sanado o vício 

apontado. Os embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina 

o art. 1.023 do CPC bem como certificado no id nº 16069710. É o Breve 

Relato. Decido. Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se 

existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no 

julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao 

entendimento do embargante. Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 

1.022 que: “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”. Dito isto, em 

exame aos autos verifico que assiste razão o embargante, ao passo o 

polo ativo da demanda é Telefônica Brasil S/A, observando-se assim, a 

existência de erro material, na medida que fora consignado na parte 

dispositiva da sentença de id nº 11632021 que a proposição da lide se 

deu por TIM Celular S/A. Desta forma, acolho os presentes Embargos de 

Declaração para retificar o §1º da parte dispositiva da sentença de id nº 

11632021, que passa a ter a seguinte redação: “Posto isso, e pelo mais 

que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com 

resolução de mérito a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 
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proposta por Telefônica Brasil S/A em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos da fundamentação precedente e como preconizado 

no artigo 487, inciso I, do CPC para reduzir valor da multa que originou a 

CDA n. 201512779, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Na parte 

que não foi objeto da correção, permanece a decisão como lançada nos 

autos. 2. De conformidade com o disposto no art. 1010, seus incisos e 

parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], intime-se a parte 

apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso. 4. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por petição 

dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação 

das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de 

reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o 

O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz 

intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as 

formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao 

tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009264-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA 460 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1009264-88.2018.8.11.0041 DIST. 10/04/2018 16:11:09 EXEQte: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECdo/a: ALG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA – ME - CNPJ Nº 77.405.785/0002-98 CDA’s Nºs 

2014/1078099; 2015/1230784; 2016/125740; 2017/1474840 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.6.13.038.0073.001 VALOR DA AÇÃO: R$ 6.591,11 

Vistos, etc... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe em 

10/04/2018 proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação ao executado 

ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME - 

CNPJ Nº 77.405.785/0002-98 (ID 12472118), pretendendo receber créditos 

inscritos em Dívida Ativa, relativos às CDA’s acima descritas (ID 

12472117), na qual foi determinada a citação da Parte Executada em 

30/08/2018, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do Art. 174 

do C.T.N., (ID 15072734). Em 30/07/2018 a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente já havia peticionado requerendo a DESISTÊNCIA da presente 

execução “em razão de existir outra ação idêntica nº 1008093- 

96.2018.8.11.0041, com os mesmos objetos ensejadores do processo” (ID 

14445901). Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Sabe-se 

que a desistência do processo de execução é direito da Parte Exequente, 

face o Princípio do Dispositivo, pois o Credor é o senhor da conveniência 

da continuidade ou não da relação processual executiva, que tem como 

escopo apenas o recebimento do crédito, conforme preceitua o Art. 775 

do CPC/2015 (antes, Art. 569 CPC/1973), estando vedado ao Juízo impedir 

a realização da vontade do Credor, manifestada expressamente no pedido 

de desistência, cumprindo-lhe apenas homologar e extinguir o feito, por 

falta de interesse processual do Credor, ainda mais quando inexistiu a 

integração processual, com a citação válida da Parte Devedora, como no 

caso presente. Com efeito, da análise dos autos eletrônicos, observo que, 

apesar de ter sido determinada a expedição da carta de citação da Parte 

Executada, não há no feito eletrônico qualquer certidão da sua remessa e 

recebimento 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 INEXISITU intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Por outro lado, constato que 

realmente esta execução é IDÊNTICA à EXECUÇÃO FISCAL Nº 1008093- 

96.2018.8.11.0041 - DIST.: 28/03/2018, pois possui as mesmas Partes, o 

mesmo objeto (CDA’s Nºs 2014/1078099; 2015/1230784; 2016/125740; 

2017/1474840) e o mesmo pedido, a qual foi despachada em 03/09/2018 

(ID 15091852). Para o Código de Processo Civil 2015, ‘há litispendência 

quando se repete ação que está em curso’, ex vi § 3º Art. 337. In casu, 

configurado está o instituto processual da LITISPENDÊNCIA, que é 

condição negativa para que seja levada qualquer demanda ao Estado-Juiz, 

tendo por finalidade evitar que haja um segundo processo destinado a 

tutelar a mesma situação jurídica, cujo objeto foi demarcado por ação já 

ajuizada e, ainda, a evitar decisões judiciais contraditórias. Segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da 

litispendência, faz-se necessário a identidade de partes, de pedidos e de 

causas de pedir, em conjunto (“tríplice identidade”), ex vi: “RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 

LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A litispendência 

(repropositura de ação que está em curso), assim como a coisa julgada, 

constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, 

implica na extinção do processo sem "resolução" do mérito (artigo 267, 

inciso V, do CPC). 2. A configuração da litispendência reclama a 

constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido 

("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC). 3. 

(...). 4. (...). 4. Destarte, revela-se evidente a litispendência entre as ações 

mandamentais confrontadas, impondo-se a extinção do presente feito sem 

"resolução" do mérito, à luz do artigo 267, V, do CPC, razão pela qual não 

merece reforma o acórdão regional. 5. Recurso ordinário desprovido.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro LUIZ FUX, RMS 26.891/SE, julgado 

em 22/02/2011, DJe 07/04/2011). Negritei. Desta feita, a fim de evitar a 

ocorrência do “bis in idem”, que decorre da constatação da litispendência, 

nada mais resta a este Juízo a não ser extinguir este processo, a teor do 

que preceitua o Art. 485, inciso V do CPC/2015, a saber: ‘Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: V– reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; ...” (negritei). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Arts. 354 e 485, inc. V e VIII e § 3º do 

CPC/2015, DEFIRO pedido de desistência formulado pela Procuradoria 

Fiscal Exequente (ID 14445901) DECLARO EXTINTA sem julgamento de 

mérito esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009264-88.2018.8.11.0041 

- PJe, , ante a existência de LITISPENDÊNCIA com a EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL Nº 1008093-96.2018.8.11.0041 , ambas propostas pelo 

Município de Cuiabá, devidamente qualificado, em relação à ALG 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME - CNPJ 

Nº 77.405.785/0002-98. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE 

(PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

INTIME-SE desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 

e 274 do CPC/2015. DEIXO de determinar a remessa dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, 

proferida em favor da Fazenda Pública Municipal Exequente, face ao seu 

pedido de desistência desta Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 20 

de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito 
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quando declarada por sentença. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500628-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500628-98.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO HENRIQUE PEREIRA BORGES Vistos 

etc. Ante os termos do pedido expresso do exequente no id. 12530289, 

declaro a extinção parcial da presente execução fiscal referente às 

Certidões de Dívida Ativa n. 1191422, 1014787 e 901365 em consonância 

com os artigos 924, inciso II e 925 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Quanto ao prosseguimento do feito em relação aos débitos 

remanescentes, realizei ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, 

contudo sem nenhum sucesso, conforme extratos em anexo. Assim, 

venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 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: 0501350-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BARBOSA (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 SENTENÇA 196 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL 

0501350-35.2015.8.11.0041 DIST. 22/02/2016 18:34:43 EXEQte: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECdo: JOÃO BATISTA BARBOSA CPF Nº 

284.579.861-04 CDA’s Nºs 2012/0763653; 2013/852364; 2014/1034520; 

2015/1175690 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.14.085.0058.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.984,40 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em relação a JOÃO BATISTA 

BARBOSA CPF Nº 284.579.861-04, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU’s do imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.085.0058.001. Foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação, tendo sido juntado o AR negativo em 

08/03/2016, conforme certidão de ID 534082. Em 08/03/2018 o Executado 

opôs EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, alegando que “a presente ação 

carece de pressupostos de constituição da ação e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, haja vista que a ação carece de título 

executivo válido e o Excipiente é parte ilegítima para figurar como 

Executado, de tal forma que, em ambos os fatos, torna-se impossível o 

prosseguimento da ação, pois, não há como prosseguir com uma ação 

executando um título inválido. Assim, os presentes autos deverão ser 

EXTINTOS nos moldes do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, 

conforme foi demonstrado nos itens anteriores. DO PEDIDO Pelo exposto e 

por tudo o mais que será suprido pelo conhecimento jurídico de Vossa 

Excelência, requer que seja acolhida a presente Exceção de 

pré-executividade para reconhecer a improcedência da execução, face a 

INEXISTÊNCIA de dívida entre o Autor e o Município de Cuiabá, em relação 

aos títulos de apresentados, emitidos pelas dívidas do IPTU sobre o imóvel 

cadastrado em nome do requerente, com a consequente extinção e baixa 

do processo.” sic, ID 12120175. Com vista dos autos, em 10/09/2018 o 

Município Exequente impugnou a oposição, afirmando que “Conforme é 

possível verificar dos documentos anexos, a Procuradoria Fiscal realizou 

diligências ao Cadastro Fiscal desta Municipalidade, a fim de dirimir dúvida 

acerca da titularidade do imóvel que deu ensejo à cobrança dos débitos de 

IPTU no imóvel de inscrição nº 01.8.14.085.0058.001, perseguidos na 

presente ação executiva, que constava em nome do sr. João Batista 

Barbosa, CPF nº 284.579.861-04. Ao proceder à análise dos dados 

relativos à Inscrição Imobiliária nº 01.8.14.085.0058.001, do qual se extrai 

a cobrança de IPTU e realização de diligência in loco pela equipe de 

fiscalização do Cadastro Imobiliário para verificar o real ocupante, 

oportunidade comprovado que o Sr. João Batista Barbosa, CPF 

284.579.861-04 não é titular da inscrição em referência, mas sim de seu 

homônimo, inscrito no CPF 241.595.221-49, titular das inscrições 

municipais 01.8.14.085.0058.001 e 01.8.14.085.0030.001 Assim, com as 

retificações necessárias das inconsistências cadastrais junto à inscrição 

imobiliária 01.8.14.085.0058.001, realizada em 27/07/2018, consoante 

despacho em anexo, atualmente esta se encontra corretamente 

cadastrado em nome do Sr. João Batista Barbosa, CPF 241.595.221-49, 

homônimo do excipiente, e não mais no CPF 284.579.861.04, inviabilizando 

assim a continuidade do presente executivo fiscal contra o excipiente. 

Nesse aspecto, é consabido que a substituição do polo passivo da 

execução fiscal não é permitida, ante a vedação constante da Súmula 

392, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA nº. 392-STJ. A 

Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 

Rel. Min. Luiz Fux, em 23/9/2009. Desse modo, não há como prosseguir 

com a presente execução fiscal, tendo em vista a conclusão de que a 

parte originalmente executada não é proprietária do imóvel objeto da 

cobrança de IPTU, sendo crível a repropositura da mesma, dessa feita, em 

face de quem, de fato, detém a propriedade do mesmo, qual seja, Sr. João 

Batista Barbosa, CPF nº 241.595.221-49, providência já requestada em 

sede administrativa, consoante se depreende do Parecer Jurídico nº 

156/2018 PGM/PFM-NAGEF. Com efeito, o Município de Cuiabá requer a 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo que o 

referido ato seja devidamente homologado (art. 200, parágrafo único do 

CPC/2015) para que produza os efeitos legais, com a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Nestes termos, pede deferimento. .”, sic ID 

15246025. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

anoto que apesar de existir nos autos certidão de AR negativo de Citação 

do Executado (ID 534082), com o seu comparecimento aos autos, através 

de Advogado, mediante oposição de EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE, 

para alegar sua ilegitimidade passiva e nulidade das CDA’s, a ausência de 

citação está suficientemente suprida, ante o comparecimento espontâneo 

da parte apontada como devedora nesta Execução Fiscal, nos termos do 

§ 1º do Art. 239 do CPC/2015. 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.” Por 

outro lado, observo que a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, ao 

manifestar sobre a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, reconheceu 

expressamente que o Executado ‘não é titular da inscrição em referência, 

mas sim de seu homônimo’, conforme Parecer Jurídico nº 156/2018 

PGM/PFM-NAGEF, onde se lê também a recomendação para o 

“cancelamento dos créditos tributários espelhados nas Certidões de Dívida 

Ativa (CDA) nº(s) 763653, 852364 e 1034520, relativas aos anos de 2011, 

2012 e 2013, respectivamente, tendo em vista a ocorrência da 

prescrição.” (sic, ID 15246992), requerendo ao final a homologação judicial 

do seu pedido de DESISTÊNCIA desta Execução Fiscal, nos termos do Art. 

200 CPC/2015, com a consequente EXTINÇÃO deste PJe sem julgamento 

do mérito, na forma do Art. 485, inc. VIII CPC/2015. Assim, constata-se que 

a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE oposta pelo Executado merece total 

procedência e que o pedido de desistência e extinção ocorreu depois de 

completada a relação jurídico processual, incidindo o Município Exequente, 

assim, no ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, pois o Sistema Processual brasileiro 

não exonera a Fazenda Pública de arcar com as verbas decorrentes da 

sucumbência, conforme expressa disposição legal, ex vi Paragrafo Único 

do Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Com efeito, acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE 
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA 

PARTE DESISTENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DO CPC/73 – 

CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao 

autor que desiste da execução arcar com a verba honorária, consoante 

dispõe o artigo 26 do Código de Processo Civil. O magistrado pode arbitrar 

os honorários advocatícios e fixá-los equitativamente, segundo a regra do 

art. 20, § 4º, do CPC.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Ap 1878/2016, Julgado 

em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). “APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DEVIDOS – CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 

10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS 

EVENTUALMENTE RECOLHIDAS PELO EXECUTADO – RECURSO 

PROVIDO. Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal 

quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo 

devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. 

Indevido o pagamento de custas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 

10, XXII, da Constituição Estadual, ressalvadas as despesas 

eventualmente recolhidas pelo executado.” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Ap 

63366/2014, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 15/12/2014). O 

Supremo Tribunal Federal também há muito já havia consolidado o mesmo 

entendimento, expressando-o na SÚMULA 519, a saber: SÚMULA STF 519 

- ‘Aplica-se aos executivos fiscais o princípio da sucumbência a que se se 

refere ao art. 64 do CPC.” O Art. 64 do CPC/1939, acima citado, guarda 

relação com o Art. 20 do CPC/1973 e este com o Art. 85 do CPC/2015, ex 

vi: “Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 

despesas que antecipou e os honorários advocatícios. ...” “Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. ...” Por seu turno, os Arts. 90 e 91 do CPC/2015, também 

determinam a condenação de quem desistiu da demanda nos honorários 

advocatícios da parte adversa, ex vi: Art. 90. Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu.... Art. 91. As despesas dos atos processuais 

praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da 

Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Assim, havendo 

expressa manifestação da vontade processual do Município Exequente, 

de extinção desta execução fiscal, face a ilegitimidade passiva do 

executado e o cancelamento administrativos das CDA’s executadas, 

pautados no Parecer Jurídico NAGEF Nº 156/2018 PGM/PFM-NAGEF, em 

homenagem ao princípio da livre disponibilidade da execução, a este Juízo 

somente cabe acatar o pedido de desistência, bem como julgar totalmente 

procedente a Exceção de Pré Executividade oposta pelo Executado e 

improcedente esta Execução Fiscal. ISTO POSTO, com fundamento nos 

Arts. 200, § único; 775; 924, inc. IV; e 925 do CPC/2015 c/c Arts. 26 (a 

contraiu sensu) e 39 da Lei 6.380/1980 – LEF, tendo em vista o que dos 

autos constam, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado pelo 

Município Exequente (ID 15246025), JULGO PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ EXECUTIVIDADE (ID 12120175) e IMPROCEDENTE esta AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501350-35.2015.8.11.0041, , promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a JOÃO BATISTA BARBOSA - CPF Nº 

284.579.861-04, ambos qualificados nos autos, consequentemente 

DECLARO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o presente PJe, face a 

nulidade das CDA’s executadas, expedidas em nome de quem não era o 

Contribuinte Devedor. CONDENO o Município Exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios do Advogado do Executado/Excipiente (ID 

12120189), os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa 

corrigido, nos termos do Art. 85 do CPC/2015. ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

INTIME-SE (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que subscreveu o pedido de extinção (ID 15246025). INTIME-SE o 

Executado/Excipiente por Carta Registrada e seu Advogado (PJe e DJe, 

CERTIFICANDO-SE. Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE as CDA’S 

executadas, do Registro e da Distribuição do Sistema PJe, porque são 

inexigíveis. DEIXO de determinar a remessa destes autos eletrônicos para 

reexame ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, proferida em 

favor da Fazenda Pública Municipal Exequente, face ao seu pedido de 

desistência desta Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o 

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução. Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 775. O exequente tem o direito de 

desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. 

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I 

- serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre 

questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante. Art. 925. A extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9749 Nr: 991-29.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo Meneses Ricardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adérzio Ramires de Mesquita - 

OAB:, Jenz Prochnow Júnior - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GUIMARÃES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19.868/O, RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 7313

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito relativo à 

Certidão de Dívida Ativa de n. 20093066, conforme noticiado pelo 

exequente à fl. 136/136-v, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 20093066 já contemplam os honorários advocatícios em 

favor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em campo 

designado como “FUNJUS”.

3. DETERMINO o imediato desbloqueio da penhora efetivada por meio do 

sistema Bacen Jud às fls. 86/89 com a consequente expedição de alvará 

judicial do valor respectivo, bem como da penhora realizada pelo sistema 

Renajud às fls. 130/132,.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31188 Nr: 7504-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALMIR DALLA NORA, ELIDIA LIZOTTI 
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RICCI-ME, ELIDIA LIZOTTI RICCI, CLAUDEMIRO RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Passadore - 

OAB:6084

 VISTOS. Tendo em vista a expressa concordância dos acusados e da 

Defesa, com fundamento no art. 89, da Lei 9.099/95, c/c o art. 28, da Lei n. 

9.605/98, suspendo condicionalmente o processo para os denunciados 

pelo período de dois anos, mediante o cumprimento das condições 

sugeridas pelo Dr. Promotor de Justiça. Deverão os acusados ELIDIA 

LIZOTTI RICCI e CLAUDEMIRO RICCI, durante o período da suspensão, 

comparecer trimestralmente perante este Juízo dando conta de suas 

atividades e endereço e não mudar de residência sem comunicar o Juízo. 

Poderá o benefício ser revogado, caso venham os beneficiários a serem 

condenados por outro crime ou descumprir qualquer das condições supra 

referidas, ficando cientificados que não ocorrerá a prescrição durante o 

prazo de suspensão do processo. Os denunciados saem, neste ato, 

munidos das 02 (duas) primeiras das guias para depósito judicial 

(Provimento 15/2015-CGJ). Retifique-se os registros dos autos para fazer 

constar o nome das testemunhas de acusação e defesa, bem como dos 

causídicos constituídos. Registrada em audiência. Os presentes saem 

intimados neste ato. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32813 Nr: 488-27.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22122, FREDERICO CAMARGO COUTINHO - OAB:OAB/GO 

23.266

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, bem como DETERMINO a intimação do exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o erro material existente na CDA 

apresentada, sob pena de extinção.Deixo de condenar a executada em 

honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se a executada. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36045 Nr: 2704-58.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:OAB/MT 7.443, YURI ZARJITSKY - OAB:23.931- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por 

encerrada a instrução do feito. Substituo os debates orais, pela 

apresentação de razões finais, que deverão ser apresentados em Juízo, 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos (art. 

364, §2º, do CPC/2015). Após as alegações das partes, colha-se o 

parecer ministerial e façam-me os autos conclusos para sentença (art. 

366, do CPC/2015). Os presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35520 Nr: 2373-76.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:OAB/MT 6474, OMAR KHALIL - OAB:OAB/MT 11.682

 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do executado via 

DJE, para recolher a taxa do desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27094 Nr: 1442-44.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOELMA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Batista Ferreira - 

OAB:16340

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo à 

Certidão de Dívida Ativa n. 1087722, conforme informado pelo exequente 

às fls. 57/60, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 1087722 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 45037 Nr: 1393-46.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. VANDERLEY SOUZA 

AMORIM - OAB/MT 10.207 - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. VANDERLEY SOUZA 

AMORIM, OAB/MT 10.207, patrono do acusado, que foi designado o dia 31 

de janeiro de 2018 às 13h30min, para a realização do julgamento do 

acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 115454 Nr: 2271-92.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANEA PALMA SACILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB/MT 9.475 - 

OAB:9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT, NILSON 

PORTELA FERREIRA - OAB/MT 12.925 - OAB:12.925

 Autos código nº 115454

Vistos, etc.

Designo o dia 13 de maio de 2019, às 13h30min, para a sessão de 

julgamento, pelo Tribunal Popular do Júri.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 44373 Nr: 12280-50.2007.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENVINDO RODRIGUES QUINTANILHA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 Autos código nº 44373

Vistos, etc.

Designo o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h30min, para a sessão de 

julgamento, pelo Tribunal Popular do Júri.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 477405 Nr: 17239-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO CATALA - OAB:17.525

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO: 477405

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de processo de Executivo de Pena de LUIZ ANTÔNIO TREVISAN 

VEDOIN.

Perscrutando os autos verifica-se que o recuperando celebrou Acordo de 

Colaboração Premiada com o Ministério Público às fls. 177/195, 

devidamente homologado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo.

Contudo, em 07.08.2017, realizou-se Audiência Admonitória, às fls. 256, 

momento em que foram estabelecidas somente as condições comumente 

aplicadas para o regime aberto, olvidando-se das condições impostas no 

acordo firmado com o Ministério Público às 177/195.

Assim, requer o Parquet, a designação de Audiência Admonitória.

DEFIRO o requerimento ministerial de fls. 264/266.

DESIGNO Audiência Admonitória para o dia 06.02.2019, 14:00 horas, para 

que o recuperando dê total cumprimento ao que foi determinado no Acordo 

de Colaboração Premiada.

INTIME-SE o recuperando no endereço constante de fls. 260.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Às providencias.

 CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 13 de Novembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 150234 Nr: 16597-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Gabryelle Alves - 

OAB:20878/0

 Intimação da defesa para manifestação acerca do cálculo de pena: 

Condenações: Pena: 17a 0m 0d - Data Condenação: 17/12/2005

Data do Fato: 17/12/2005 - Fração para Livramento Condicional: 2/3 - 

Hediondo - Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 1m 0d - Data Condenação: 17/12/2005 - Data do Fato: 24/11/2003 

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum - Pena: 2a 0m 0d - Data 

Condenação: 17/12/2005 - Data do Fato: 09/05/2002

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário - Fração para 

Progressão Regime: 1/6 - Comum - Pena: 1a 4m 0d

Data Condenação: 17/12/2005 - Data do Fato: 23/01/2005 - Fração para 

Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum - Pena: 3a 1m 8d - Data 

Condenação: 25/04/2017 - Data do Fato: 01/05/2003

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente - Fração 

para Progressão Regime: 1/6 - Comum - Pena: 1a 5m 0d

Data Condenação: 25/04/2017 - Data do Fato: 08/10/2011 - Fração para 

Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum - Pena: 12a 0m 0d - Data 

Condenação: 17/12/2005 - Data do Fato: 25/08/2005

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo - Fração para 

Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações: Data Inicial:24/11/2003 - Data Final:04/05/2004 - Data 

Inicial:25/01/2005 - Data Final:27/01/2005

Interrupções: Data Inicial:21/03/2011 - Data Final:21/03/2011

Remições: Quantidade de Dias: 16 - Quantidade de Dias: 58

Data de Prisão Definitiva: 17/12/2005 - Regime atual: Fechado - 

Informações para progressão de regime - Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 25/04/2017 - Data para progressão de 

regime: 06/04/2021

Informações sobre livramento condicional: Data base para Livramento: 

17/12/2005 - Data Livramento Condicional: 10/10/2028

Informações sobre término da Pena - Pena Restante a partir da data atual: 

25a 10m 29d - Pena Cumprida até data Atual: 12a 9m 25d

Data do Término da Pena: 23/04/2044

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 377674 Nr: 19184-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18523

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Marcelo de Souza Silva, na qual cumpre 

a pena unificada de 08 anos e 06 meses de reclusão.

2. O penitente encontra-se preso desde o dia 24.10.2015.

3. Consoante cálculo de fl. 113, o penitente alcançou o requisito objetivo 

para a progressão de regime no dia 19.09.2018.

4. A defesa formulou pedido de progressão de regime, ao que o Ministério 

Público requereu a juntada do exame psicossocial e atestado de 

comportamento carcerário para análise do pedido.

5. Após, vieram os autos conclusos.

6. De início, diante do cumprimento do requisito objetivo, determino seja 

oficiado à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando se 

encontra segregado para, no prazo máximo de 10 dias, encaminhar a este 

juízo o laudo psicossocial e atestado de comportamento carcerário 

atualizados.

7. Aportando aos autos os documentos supra, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

8. Não obstante, desde já designo audiência admonitória para 19.12.2018, 

às 14h.

 9. Requisite-se o penitente.

 10. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

11. Consigno que o exame psicossocial, o atestado de comportamento e o 

parecer Ministerial devem estar nos autos antes da data da audiência.

12. Por fim, cumpra-se o despacho constante dos autos em apenso, 

código 493008, a fim de ser procedido seu arquivamento após a intimação 

das partes.

13. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 433080 Nr: 9050-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVANIO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, joao paulo ferreira de lima - OAB:23108, ROMULO 

NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT
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 .. Decido.DA JUSTIFICATIVA9. Da análise do processo, notadamente das 

afirmações feitas pelo recuperando durante a audiência de justificação, 

entendo que as justificativas apresentadas não merecem acolhimento, 

pois foi advertido em audiência e não cumpriu as condições que deveria 

cumprir em regime semiaberto. No entanto, entendo ser razoável a 

manutenção do regime de cumprimento de pena, pois o recuperando está 

trabalhando, possui endereço fixo e não cometeu outros crimes. 10. Não 

obstante, em consonância ao parecer ministerial, acrescento o período de 

90 dias para o cumprimento do requisito objetivo necessário à progressão 

ao regime aberto.DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE ...16. Deste modo, 

tendo em vista a natureza declaratória da decisão concessiva da 

progressão de regime, deve ser computado o tempo em que o apenado 

ficou no aguardo da análise do pedido, não devendo o penitente ser 

punido pela mora do Estado.17. Outrossim, no caso presente, anoto que 

os requisitos subjetivos também foram favoráveis ao penitente, tanto que 

progrediu ao regime semiaberto, de maneira que a demora na realização 

dos exames e na prolação de decisão judicial não deve prejudicar o 

recuperando, já que meramente declaratória, devendo a data-base, para 

fins de cálculo, ser aquela em que atingido o requisito objetivo.18. Pelo 

exposto, determino seja elaborado novo cálculo de pena, adotando-se 

como data-base o dia em que preenchido o requisito objetivo (16.11.2016), 

dando-se posterior vista às partes (Defesa e Ministério Público, nesta 

ordem) para manifestação acerca do cálculo e eventual progressão.19. 

Por fim, diante da data-base a ser adotada e do período cumprido no 

regime atual (acrescidos do período de 90 dias requeridos pelo Ministério 

Público), desde já designo audiência admonitória para dia 17.12.2018, às 

14 horas.20. Intime-se o recuperando pessoalmente. A defesa, via Dje.21. 

Ciência ao Ministério Público.22. Consigno que o cálculo e o parecer das 

partes deve constar nos autos antes da data designada para a 

audiência.23. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 322718 Nr: 1858-40.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Advilson de Souza - 

OAB:14273-E, MÍRIAN ELISABETH NASCIMENTO - OAB:10276-MT

 .Decido.DA RETIFICAÇÃO9. Analisando a decisão proferida às fl. 392, 

verifico a existência de equívoco no tocante ao reconhecimento de todos 

os dias trabalhados como remidos, sem adotar a proporção de três dias 

de trabalho por um de remição, tal como previsto no art. 126, § 1°, II, da 

LEP.10. Assim, tratando-se de erro material, o qual pode ser corrigido de 

ofício, passo a realizá-lo nos seguintes termos:Onde se lê: ‘[...] declaro 

remidos 257 dias em favor do recuperando que deverão ser inseridos no 

novo cálculo de pena a ser realizado nos autos, cuja confecção desde já 

determino’.Faço constar: ‘[...] declaro remidos 85 dias em favor do 

recuperando referente aos 257 dias trabalhados entre setembro de 2017 

à junho de 2018 (atestado de fls. 387/388) – demais períodos e horas já 

reconhecidos’.11. No mais, permanecem inalteradas as determinações 

contidas na decisão de fl. 392.12. Determino seja elaborado novo cálculo 

de pena, dando-se posterior vista às partes para manifestação (defesa e 

Ministério Público, nesta ordem).13. Consigno que no cálculo deve ser 

incluído os 9 dias de remição relativos aos 27 dias de trabalho 

desempenhados no mês de agosto de 2012, os quais foram devidamente 

reconhecidos à fl. 190.14. Sem prejuízo, diante da juntada das folhas de 

frequência, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar sobre as 

mesmas.15. Por fim, tendo em vista que o requisito objetivo será 

preenchido apenas em 2020, aguarde-se em cartório o seu cumprimento, 

devendo realizar-se novo cálculo no próximo ano, nos termos do art. 66, 

X, da LEP, com posterior conclusão.16. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 329814 Nr: 10015-02.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 ,..DA UNIFICAÇÃO 6. Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento 

da pena a ser executada e, diante das 04 guias juntadas aos autos, 

tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se 

reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com 

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 30 anos, 05 meses e 02 dias 

de reclusão.7. Ademais, analisando os autos, verifica-se que até a data 

(12.12.2017) da juntada da última guia (fl. 224) o apenado cumpriu 03 

anos, 05 meses e 12 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 26 anos, 

11 meses e 20 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 

da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o 

cumprimento da reprimenda.8. Fixo o dia 14.03.2016 (última prisão) como 

data-base para a concessão de eventuais benefícios.9. Elabore-se 

cálculo de pena atualizado, dando-se, posteriormente vista às partes 

(defesa e Ministério Público, nesta ordem) para manifestação.10. Oficie-se 

a 6ª vara criminal da comarca, nos autos de n. 16355-93.2011.811.0042, 

solicitando o envio da guia de execução penal definitiva, visto ter sido a 

reprimenda constante da guia provisória encartada aos autos 

redimensionada pelo julgamento da apelação 154395/2012.11. Sem 

prejuízo, oficie-se ainda ao Juízo da 8ª vara criminal (cód. 435982, cód. 

429738), 6ª vara criminal (cód. 429748), 5ª vara criminal (cód. 432238), 

12ª vara criminal (cód. 437621) e 4ª vara criminal (cód. 477289), todas 

desta Comarca, solicitando informações acerca da prolação de sentença 

condenatória e, em caso positivo, sobre seu trânsito em julgado e envio da 

competente guia de execução para fins de unificação.12. Por fim, tendo 

em vista que o requisito objetivo será preenchido apenas em 2020, 

aguarde-se em cartório o seu cumprimento, devendo realizar-se novo 

cálculo no próximo ano, nos termos do art. 66, X, da LEP, com posterior 

conclusão.13. Expeça-se o necessário.14. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 546144 Nr: 37296-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 Vistos, etc.

Estando no prazo, com fundamento no art. 197 da LEP, recebo o recurso 

de agravo em execução interposto, nos efeitos legais.

Após, tendo em vista que as razões já foram apresentadas, dê-se vista 

dos autos à defesa do agravado para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

No mais, com relação ao disposto no art. 589 do CPP, mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos.

Apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao E.TJ/MT, 

com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 448568 Nr: 25559-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:16216/MT

 Intimação da Defesa para manifestar-se acerca do cálculo de pena: 

Condenações: Pena: 3a 0m 0d - Data Condenação: 20/07/2017

Data do Fato: 10/10/2014 - Fração para Livramento Condicional: 1/3 - 

Comum Primário - Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 10m 18d - Data Condenação: 17/01/2017 - Data do Fato: 

16/01/2017 - Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum 

Reincidente - Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações: Data Inicial:11/10/2014 - Data Final:11/10/2014

Interrupções Data Inicial:31/08/2017 - Data Final:31/08/2017

Data de Prisão Definitiva: 17/01/2017 - Regime atual: Semiaberto

Informações para progressão de regime - Próximo regime: Aberto - Data 

base para progressão: 31/08/2017 - Data para progressão de regime: 

13/03/2019

Informações sobre livramento condicional - Data base para Livramento: 
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17/01/2017 - Data Livramento Condicional: 24/06/2021

Informações sobre término da Pena - Pena Restante a partir da data atual: 

8a 8m 24d - Pena Cumprida até data Atual: 1a 1m 20d

Data do Término da Pena: 03/12/2026

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 433464 Nr: 9479-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA CARLA CARPINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, GIVANILDO GOMES - OAB:12635, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5940/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de MÁRCIA CARLA 

CARPINSKI, condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão.

Cálculo à fl. 223.

Requerimento de indulto às fls. 284-287.

Manifestação ministerial favorável às fls. 343-344.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico pelo cálculo de pena 

acostado à fl. 223 que a recuperanda faz jus à concessão do indulto 

previsto no Decreto nº 9.246/17 c/c decisão na MC na ADI 5874, vez que 

(a) não cumpre pena em razão da prática de crime hediondo; (b) não foi 

condenado à pena superior a 08 anos; (c) não é reincidente e, tendo sido 

condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, 

cumpriu um terço da pena até a edição do decreto, em conformidade com 

a decisão prolatada pelo STF, em 12.03.2018, na ADI nº 5.874/2017 .

Deste modo, CONCEDO INDULTO à apenada MÁRCIA CARLA CARPINSKI, 

nos termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto n. 9.246/17 e, em 

consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à pena 

que compõe a presente execução, forte no artigo 107, inciso II, do Código 

Penal.

No mais, quanto a pena de multa, determino que seja elaborada planilha de 

cálculo acerca do valor a ser pago pelo recuperando.

Com a juntada aos autos da planilha, intime-se a recuperanda para 

proceder o pagamento no prazo de cinco dias, nos termos do art. 574 da 

CNGC.

Em caso de inadimplemento, extraia-se cópia das peças necessárias a 

serem encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para efetivar a 

execução da pena de multa, nos moldes preconizados no art. 578 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 389728 Nr: 312-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILENE RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de FRANCILENE RODRIGUES 

TEIXEIRA, condenada em duas guias, uma a 03 (três) anos 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 33, §4º, da 

Lei nº 11.343/2006 (crime não hediondo) e a outra a 04 (quatro) anos de 

reclusão pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Tráfico (crime hediondo).

Cálculo à fl. 305.

Pedido de indulto formulado pela defesa às fls. 338-341.

Manifestação ministerial parcialmente favorável às fls. 347-348.

 Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico pelo cálculo de pena 

acostado à fl. 305 que a recuperanda faz jus à concessão do indulto 

parcial previsto no Decreto nº 9.246/17, vez que cumpriu mais de 1/6 (um 

sexto) da pena correspondente ao crime não hediondo e mais de 2/3 (dois 

terços) da pena do crime hediondo, cumprindo os requisitos estipulados 

pelos arts. 1º, IV e 12, parágrafo único do referido decreto.

Entretanto, a hipótese é de indulto parcial, apenas do crime não hediondo.

Deste modo, CONCEDO PARCIALMENTE INDULTO à apenada FRANCILENE 

RODRIGUES TEIXEIRA, nos termos do artigo 1º, inciso IV, do Decreto n. 

9.246/17, quanto ao crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 

(crime não hediondo) em consequência, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE relativamente à referida pena que compõe a presente 

execução, forte no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Elabore-se novo cálculo de pena, com o crime restante.

Após, vistas às partes para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo 

de cinco dias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325845 Nr: 5451-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILEUZA APARECIDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILEUZA APARECIDA GARCIA, Cpf: 

35057122991, Rg: 8726299, Filiação: Antonio Garcia e Iraci Piculo Garcia, 

data de nascimento: 04/05/1957, brasileiro(a), natural de Florida-PR, 

viuvo(a), advogada, Telefone 9958 5588. 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$ 8.499,70 (Oito mil e quatrocentos e noventa e 

nove reais e setenta centavos), no prazo de 30 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Sob pena de inscrição de 

dívida ativa.

 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, Rômulo Alves 

Damasceno Junior, digitei.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148735 Nr: 15002-86.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO CARVALHAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACO CARVALHAIS DE SOUZA, Cpf: 

11149230100, Rg: 045663, Filiação: Arlindo José de Souza e Ana 

Carvalhais de Souza, data de nascimento: 09/02/1954, brasileiro(a), 

natural de Fátima do Sul-MT, casado(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$ 503,24 (Quinhentos e tres reais e vinte e quatro 

centavos), no prazo de 10, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Sob pena de inscrição de divida ativa..

 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, Rodrigo Bernardes de 

Aguilar , digitei.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 463302 Nr: 3181-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR XAVIER DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MERCE DE PAULA - 

OAB:

 Pelo exposto, em consonância ao parecer Ministerial de fls. 68/69, 

RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, 

com base na pena concretamente aplicada, para o crime apurado neste 

processo e por consequência JULGO EXTINTA A PENA do recuperando 

EDIMAR XAVIER DE CASTRO, em relação a Guia de execução de fls. 03, 

com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º e 112, inciso 

I, 112, inciso I, e 114, inciso II todos do Código Penal, e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO dos presentes autos.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, após arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Outrossim, 

dispenso a intimação pessoal do recuperando, com base no art. 1.387 da 

Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.Transitada em 

Julgado, REMETAM-SE os presentes autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 07 novembro de 

2018.Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 511504 Nr: 4172-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LEITE SCARPATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO Nº 511504

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se de Executivo de Pena de CLODOALDO LEITE SCARPATTE, 

condenado a pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Às fls. 50/51, o digno Representante do Ministério Público requereu 

extinção da pena do recuperando, ante o cumprimento integral da pena 

imposta.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

O art. 66 da Lei de execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de Execução Penal, a de declarar a extinção da punibilidade e, 

consequentemente, declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando foi condenado a pena 

05 meses de detenção, sendo substituída por pena restritiva de direito. 

Assim sendo, conforme consulta no sistema Apolo e, em consonância 

com o parecer do Ministério Público, tenho que a pena imposta ao 

recuperando, nestes autos, já foi cumprida integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta no 

presente Executivo de Pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

CLODOALDO LEITE SCARPATTE, em relação à Guia constante neste 

executivo, para todos os fins de direito.

Havendo mandado de prisão em aberto nos autos, recolha-o.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Transitado em julgado, REMETAM-SE os presentes autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 136647 Nr: 3641-72.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECI MARTINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635

 Desse modo, a fim de obter mais esclarecimentos acerca da vinculação e 

origem do depósito, determino a IMEDIATA expedição de ofício à 5ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, onde tramitou o Processo 

sob nº 10206-84.2014.4.01.3600, solicitando informações sobre o 

depósito e liberação dos valores pleiteados pela Defesa, inclusive o envio 

de cópias dos ofícios, eventualmente enviados à Conta Única e 

informações das providencias que porventura, foram adotadas para a 

solução da questão.Instrua o ofício com cópia das fls.2.156/2.159; 2.173; 

2.175; 2.177/2.181; e, 2.183/2.185, bem como, cópia da presente 

decisão.D´outro lado, determino a intimação do penitente, para que junte 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovantes atualizados do 

exercício de atividade lícita e de residência fixa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 314077 Nr: 12801-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE BARROS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO MARCIO DE BARROS MONTEIRO, 

Cpf: 73794597168, Rg: 1786888-2, Filiação: Adriana de Barros Monteiro, 

data de nascimento: 05/11/1989, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), autonomo. 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$ 4.908,75 (Quatro mil e novecentos e oito reais e 

setenta e cinco centavos), no prazo de 10 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Seja o valor inscrito em dívida ativa..

 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, Stella Danelichen , 

digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2016

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 357661 Nr: 19810-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/MT

 CERTIFICO que, nesta data, faço intimação à defesado recuperando a fim 

de que tome ciência e se manifeste, no prazo legal, em relação ao cálculo 

de penas de fls. 210. Nada mais.

_________________________

Pablo Ricardo Santana Daher

Analista Judiciário

Mat. 20352

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 415379 Nr: 20431-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO RODRIGUES CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a ocorrência de trânsito em julgado da Ação Penal código 464968, 

que tramitava junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, 

oficie-se ao referido Juízo, solicitando o envio da Guia de Execução Penal, 

para fins de unificação e fiscalização da reprimenda imposta.

Com o aporte, elabore-se cálculo de pena e, em seguida, dê-se vista dos 

autos às partes.

Após, conclusos para homologação, aplicação do disposto no art. 111 da 

LEP e análise do pedido de progressão de regime.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 470890 Nr: 10808-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR FLORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

FIDELES - OAB:OAB 20681, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21.613/0, 

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, THAIANY COSMES - 

OAB:25.021

 Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 218 

dias inéditos entre os meses de novembro/2017 a agosto/2018 (fl. 241), 

em consonância com o parecer ministerial de fl. 242, declaro remidos 72 

dias em seu favor, nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público 

para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado aos 

autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

De outro lado, no cálculo de fl. 236 aponta que o recuperando irá atingir o 

requisito objetivo para a progressão regimental no dia 30.12.2018. 

Contudo, diante da nova remição é certo que o requisito objetivo para 

progressão regimental terá sido ultrapassado, motivo pelo qual determino 

seja oficiado à direção da unidade prisional requisitando a elaboração do 

estudo psicossocial e atestado de comportamento carcerário, no prazo de 

20 dias.

Sem prejuízo, diante da data apontada no cálculo de fl. 103 para a 

progressão de regime, designo audiência admonitória para o dia 

19.12.2018, às 14h00min.

Intime-se e requisite-se o recuperando.

Intimem-se as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 474038 Nr: 13960-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA FRANCISCA MANOELA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes Figueiredo 

- OAB:5324

 Processo nº 13960-21.2017.811.0042

Código 474038

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da 

recuperanda ANNA FRANCISCA MANOELA DA SILVA.

Fundamenta o peticionário que a recuperanda foi condenada à pena 

privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, 

bem como que, em face de possui uma filha menor de idade, possui direito 

ao benefício da prisão domiciliar.

Salienta que a infante necessita dos cuidados afetivos e materiais da 

genitora

 Instado a se manifestar, às fls. 126/128, o ilustre representante do 

Ministério Público pugnou pela realização de avaliação psicossocial na 

residência em que reside a infante, visando averiguar se a presente da 

recuperanda é imprescindível aos cuidados da filha.

Relatório psicossocial foi acostado às fls. 130/134.

Oitivado novamente, o parquet pugnou pelo indeferimento do pleito sob o 

argumento de que há na residência outros familiares que podem se 

responsabilizar pelos cuidados da menor.

É o relato.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recuperanda Anna 

Francisca Manoel Ramos foi condenada à pena privativa de liberdade de 

12 (doze) anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de 

estupro de vulnerável cometido em desfavor de um de seus filhos, à 

época também menor de idade, tendo como corréu o sr. Sérgio Carneiro 

dos Santos, genitor do menor.

No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais 

especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção 

da maternidade e da infância, verbis:

 “Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”.

Sob este prisma, a infância deve ser preservada e protegida pela família, 

Estado e comunidade como valor máximo ao desenvolvimento de melhores 

cidadãos.

Acerca da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, 

apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão 

domiciliar, medida esta, que dever ser aplicada em casos excepcionais. 

Assim prevê o mencionado dispositivo:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

IV- gestante.

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 

12 (doze) anos de idade incompletos."

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime 

aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a concessão da prisão domiciliar à recuperanda que possui filhos 

menores de idade, embora por analogia aos dispositivos legais 

mencionados, deve se sustentar em argumentos concretos da 

necessidade da presença da genitora.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa da penitente, verifico 

que a concessão da prisão domiciliar, pelo fato de possuir filha menor, 

neste caso, não deve prosperar pelos motivos que passo a tecer.

Ao analisar detidamente os autos, observo que foi realizado relatório pela 

equipe psicossocial que atua nesta Vara, o qual atesta que não ficou 

comprovada que a presença da penitente é imprescindível aos cuidados 

da filha menor de 12 anos, pelo contrário, ficou demonstrado que há 

familiares que possam suprir os cuidados maternos.

No mais, é salutar destacar a natureza do crime perpetrado pela 

recuperanda em desfavor de um de seus filhos menores, cometido 

juntamente com o pai das crianças.

Assim sendo, na espécie, não restou demonstrada e comprovada a 

absoluta impossibilidade dos familiares da apenada de garantir os 

cuidados de sua filha.

Diante do exposto e, ainda, em consonância com o parecer ministerial 

retro, deixo de acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar, por 

ausência de preenchimento dos requisitos do art. 318, do Código de 

Processo Penal e 117, da LEP.

Expeça-se mandado de prisão com a máxima urgência

Após, abra-se vista ao MP e à Defesa.

Às URGENTES providências.

Cuiabá/MT, 07 de Dezembro de 2017.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 416417 Nr: 21565-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Vistos, etc.

Em face do cálculo de pena de fls. 162, evidenciando que o recuperando 

atingirá o lapso temporal atinente à progressão de regime tão somente no 

dia 10/06/2019, aguarde-se o adimplemento do requisito objetivo.

Às providências.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 493008 Nr: 32349-54.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCELO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a decisão agravada foi reformada em juízo de 

retratação, após a intimação das partes, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 309337 Nr: 6620-36.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO ALVES DA GUIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Intimação da defesa acerca do despacho, adiante transcrito: "Dê-se vista 

à Defesa. Após, conclusos para designação de audiência.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 416078 Nr: 21178-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDERSON FIGUEIREDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Imtimação do réu para manifestar-se acerca do cálculo de pena: 

Condenações:

 Pena: 14a 0m 0d - Data Condenação: 15/02/2013 - Data do Fato: 

30/09/2012

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Interrupções - Data Inicial:10/04/2018 - Data Final:10/04/2018

Remições: Quantidade de Dias: 108 - Quantidade de Dias: 91 - Quantidade 

de Dias: 51

Data de Prisão Definitiva: 15/02/2013

Regime atual: Semiaberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Aberto - Data base para progressão: 10/04/2018 - Data 

para progressão de regime: 14/02/2021

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 15/02/2013 - Data Livramento Condicional: 

07/10/2021

Informações sobre término da Pena

 Pena Restante a partir da data atual: 8a 1m 1d - Pena Cumprida até data 

Atual: 5a 2m 22d - Data do Término da Pena: 09/06/2026

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 362193 Nr: 1367-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BRUNO DE ARRUDA BAICERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues Da 

Cruz - OAB:23268/O

 Intimação da defesa acerca da decisão adiante transcrita: "Vistos, etc. 

Vieram os autos conclusos, a fim de analisar o pedido da defesa, que visa 

autorização para que a convivente do recuperando, Sr. JACKELINE 

RIBEIRO SILVA, possa visitá-lo na Unidade Prisional, sob o argumento, de 

que esta já cumpriu integralmente a pena, referente ao processo que 

ensejou a suspensão de sua visita. Contudo, ora, o art. 128, inciso III, do 

regimento interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da SEJUDH, 

prevê que o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso nas 

Unidades Prisionais suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado 

como crime doloso, como ocorreu na presente hipótese. Logo, tal 

dispositivo impede o acolhimento do pleito defensivo, tendo em vista a 

condição de condenada da propensa visitante. Indeferi-o, pois.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 132461 Nr: 17718-23.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PADILHA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9.825, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, Rodolfo Fernando 

Borges - OAB:13506

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, para, querendo, no prazo legal, se, manifestar 

acerca da elaboração do cálculo de pena realizada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 301512 Nr: 18669-46.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ARANTES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT

 Vistos, etc.

Diante da Portaria de nº 1.333/2015-PRES que decretou ponto facultativo 

no âmbito da justiça estadual em 19 de novembro deste ano, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 17.12.2018, às 14 horas.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Consigno que a intimação do penitente deverá ser efetuada nos 

endereços informados pelo Ministério Público.

Sem prejuízo, acaso compareça em Juízo antes de tal ato, deverá ser 

intimado em Cartório da audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 365272 Nr: 5111-65.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DA SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 Vistos, etc.

.

Da análise do processo, verifico que o(a) recuperando(a) faleceu, 

conforme demonstra a certidão de óbito juntada aos autos (fl. 433).

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, nos termos do artigo 

107, inciso I, do Código Penal, decreto a extinção de punibilidade de Dorival 

da Silva França.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 144872 Nr: 11416-41.2009.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos, etc.

Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou de 51 

dias inéditos entre os meses de dezembro/2017 a março/2018 (fls. 420 e 

422), em consonância com o parecer ministerial de fl. 423, declaro remidos 
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17 dias em seu favor, nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos, bem como os apontamentos supramencionados.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público 

para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado aos 

autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 157658 Nr: 5019-29.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público e designo, portanto, 

audiência de justificação para o dia 26.11.2018, às 14h.

Requisite-se o apenado.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 107700 Nr: 11527-93.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 Vistos, etc.

Diante da Portaria de nº 1.333/2015-PRES que decretou ponto facultativo 

no âmbito da justiça estadual em 19 de novembro deste ano, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 10.12.2018, às 14 horas.

Requisite-se o recuperando.

Intime-se a defesa. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 466660 Nr: 6481-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALVES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre o 

pedido da defesa de fls. 54/60.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 390050 Nr: 16154-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, Lorenna Fernades Godoy - OAB:18892

 O regime ABERTO será cumprido mediante as seguintes condições:

a) Comparecimento trimestral em juízo;

b) Comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) Trazer prova da residência fixa (conta de água, luz ou telefone);

d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;

e) Não andar armado(a);

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 g) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 h) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o(a) das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o(a) 

reeducando(a) dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que 

não as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

 Aguarde-se o cumprimento da pena. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 312360 Nr: 10733-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON JUNIOR DE SOUZA TENÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 ..DO CÁLCULO DE PENA12. Diante das ponderações acima, determino 

seja elaborado novo cálculo de pena, dando-se posterior vista às partes 

(Defesa e Ministério Público, nesta ordem) para manifestação acerca do 

cálculo e eventual progressão.13. Sem prejuízo, desde já, determino seja 

oficiado à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando se 

encontra segregado para, no prazo máximo de 10 dias, encaminhar a este 

juízo o laudo psicossocial e atestado de comportamento carcerário 

atualizados.14. Elaborado o cálculo e aportando aos autos os documentos 

supra, dê-se vista ao Ministério Público.DA REDESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA15. Diante da Portaria de nº 1.333/2015-PRES que decretou 

ponto facultativo no âmbito da justiça estadual em 19 de novembro deste 

ano, redesigno a audiência de justificação/admonitória para o dia 

17.12.2018, às 14 horas.16. Requisite-se o recuperando.17. Intime-se a 

defesa. Ciência ao Ministério Público.18. Em tempo, considerando que o 

penitente também é conhecido pelo nome de Marcelo Campos Neto, 

oficie-se ao Juízo da 9ª vara criminal da Comarca, nos autos de código 

414958, solicitando o urgente envio de cópia do documento de identidade 

da pessoa de Marcelo Campos (ou mesmo cópia de mídia de seu 

interrogatório em Juízo), a fim de ser realizado confronto entre os 

indivíduos. Na ocasião, solicite ainda o envio de cópia das impressões 

digitais do indivíduo de Marcelo Campos, acaso as possua, bem como 

informe se o decreto condenatório proferido contra Marcelo já transitou em 

julgado.19. Consigno que o exame psicossocial, o atestado de 

comportamento, o parecer Ministerial e o documento de identidade de 

Marcelo Campos (ou cópia da mídia) devem estar nos autos até a data da 

audiência.20. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 475568 Nr: 15449-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Diante da Portaria de nº 1.333/2015-PRES que decretou ponto facultativo 

no âmbito da justiça estadual em 19 de novembro deste ano, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 10.12.2018, às 14 horas.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 464420 Nr: 4326-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON COELHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464

 Trata-se de execução penal em face de EDSON COELHO DE ARRUDA, o 
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qual cumpre pena de 01 ano de reclusão e 8 meses com 30 dias-multa, 

substituída por 02 restritivas de direitos.

O recuperando apresentou documentos comprovando que cumpriu 

integralmente sua pena fls. 88/89.

 Às fls. 90 o Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade, 

ante o cumprimento integral da pena imposta ao recuperando.

É o breve relatório. Decido.

 Tendo em vista que o art. 66 da LEP prevê, dentre as competências do 

Juízo de Execuções Penais, a de declarar a extinção da punibilidade pelo 

seu integral cumprimento, em consonância com o parecer ministerial de fl. 

90 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando, para todos os 

fins de direito.

No mais, determino seja realizado cálculo de pena de multa, acaso 

existente (o que deverá ser certificado pela gestora judiciária), bem como 

das custas processuais.

Após intime-se o (a) recuperando (a) para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento mediante expedição de guia correspondente.

Havendo pedido de isenção e/ou parcelamento, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, com posterior conclusão.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 501912 Nr: 40942-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/MT

 Tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos objetivos e 

subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de progressão 

do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime SEMIABERTO 

será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada 

por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), 

cujas condições são às seguintes:1. Recolher-se em sua residência 

diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período 

compreendido à Secretaria da Vara Criminal de execuções penais da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para:a)assinar o termo de 

comparecimento;b)comprovar o trabalho do mês e o endereço 

residencial;c)fiscalização da tornozeleira.II. Fica ciente, o(a) 

sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA 

DAS E PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO 

DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO 

EXPEDIDO NOS AUTOS E POR CONSEQUÊNCIA EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA;V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, 

abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.VI. As partes 

presentes saem devidamente cientes deste ato processual.VII. O 

recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que 

acompanha o presente termo.O(A) reeducando ficou ciente das 

condições que deverá cumprir e declarou que se compromete em fazê-las 

rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.Em 

razão de o recuperando residir na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

determino a remessa do presente processo executivo de pena àquele 

Juízo, com as cautelas e homenagens de estilo.Concedo o prazo de 30 

dias para que o recuperando se apresente ao Juízo da comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT, o qual poderá alterar as condições para o cumprimento 

da pena em regime semiaberto de acordo com a realidade da 

comarca.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 371054 Nr: 11649-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVYSON ITTALO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidydaime Barros de 

Almeida - OAB:16384

 Vistos, etc.

Diante da Portaria de nº 1.333/2015-PRES que decretou ponto facultativo 

no âmbito da justiça estadual em 19 de novembro deste ano, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 10.12.2018, às 14 horas.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 463773 Nr: 3643-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos objetivos e 

subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de progressão 

do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime SEMIABERTO 

será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada 

por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), 

cujas condições são às seguintes:1. Recolher-se em sua residência 

diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período 

compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte;2. É 

proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está 

sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, 

desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) 

recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:a)TRABALHAR, em 

local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, 

declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente 

e, ainda, o horário em que o mesmo labora;b)igações para estimular o 

senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) 

monitorado(a).III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, 

perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que 

esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, 

ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO.IV. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato 

processual.V. O recuperando passará a residir no endereço indicado na 

declaração que acompanha o presente termo.O(A) reeducando ficou 

ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete 

em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste 

termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 400982 Nr: 5236-96.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLLAS REMIOS FARIAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/MT, ORLANDO FERREIRA NUNES - OAB:33405

 Cumpra-se o despacho de fl. 1349, a fim de que seja elaborado cálculo de 

pena atualizado.

Após, intime-se a defesa para que se manifeste sobre o cálculo de pena.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para a mesma finalidade, bem 

como para que se manifeste acerca da petição de fls. 1382/1404, com 

posterior conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 383026 Nr: 24914-34.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO ALMEIDA 

SANTOS - OAB:22288/O

 Vistos, etc.

Diante da Portaria de nº 1.333/2015-PRES que decretou ponto facultativo 

no âmbito da justiça estadual em 19 de novembro deste ano, redesigno a 
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audiência de justificação para o dia 17.12.2018, às 14 horas.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Consigno que a intimação do penitente deverá ser efetuada por ocasião 

de seu comparecimento em Juízo, visto estar com endereço desatualizado 

nos autos. Na ocasião, deve ainda ser certificado o atual endereço 

penitente.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 420767 Nr: 26267-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262/O, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Código: 420767

Data: 14.11.2018

Horário: 16:22

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva

Promotor(a) de Justiça: Dra. Josane Fatima de Carvalho Guariente

 DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Tendo em vista que a decisão de fl. 123 não foi devidamente cumprida 

pela gestora judiciária, especificamente no que tange a expedição de 

ofício para a requisição do recuperando, não me resta outra alternativa 

senão redesignar o presente ato para o dia 21.11.2018, às 14:00 horas.

Requisite-se o recuperando e intime-se a defesa.

Sai o Ministério Público intimado.

Por fim, oficie-se a unidade prisional para que atente-se quanto a filiação 

do recuperando, pois a defesa informou que existem várias pessoas com 

o mesmo nome do recuperando no interior da unidade prisional.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Patrícia Rodrigues), 

o presente termo que vai assinado pelos presentes.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 7745-44.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDO SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público na manifestação retro, 

pois o atestado de fls. 1087 indica que o estudo foi realizado pelo 

recuperando a proporção de 04h por dia e esclarece, portanto, a forma de 

contabilização das horas estudadas.

Por conseguinte, declaro remidos 19 dias em favor do recuperando, 

referente às 236 horas por ele estudadas.

Elabore-se cálculo de pena atualizado, levando-se em consideração os 

apontamentos acima mencionados e as remições já declaradas nos autos.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem 

(art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ), com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 413962 Nr: 18878-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY STEIFSON NERES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelas partes nas manifestações retro e 

determino, portanto, seja elaborado novo cálculo de pena levando-se em 

consideração os períodos compreendidos entre 16.6.2013 a 20.6.2013 e 

14.10.2014 a 28.2.2015 no campo das detrações.

Elaborado o referido cálculo, dê-se vista dos autos à defesa e ao 

Ministério Público, nesta ordem (art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ), 

com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 1346-38.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AMORIM DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:15304, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 (...) 14.Intime-se a perita nomeada para, no prazo máximo de 20 dias, 

elaborar o laudo em questão.15.Aportando aos autos o referido laudo, 

dê-se vista à partes, com posterior conclusão.16.Sem prejuízo, designo 

audiência admonitória para 19.12.2018, às 14h.17.Apresentado o laudo 

criminológico pela profissional nomeada, expeça-se certidão nos termos 

do art. 507, § 3º, da CNGCGJ/MT.18.Dê-se vista à defesa para manifestar 

sobre o cálculo de fl. 1613.19.Por fim, cumpra-se o despacho proferido 

nos autos do agravo em execução/cód. 505740.Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 165084 Nr: 12397-36.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca do cálculo de pena de fl. 466, bem como junte aos autos, 

comprovantes atualizados de trabalho lícito e residência fixa do 

recuperando.

Após a juntada da manifestação da defesa e dos documentos exigidos ao 

recuperando, venham os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 311186 Nr: 9336-36.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERNANDO BARROS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Ofício n.º 33/18/Gab II. Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.De: Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal- Gab. II, da Comarca de Cuiabá/MT, Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga.A: Excelentíssima Senhora Juíza 

convocada Tatiane Colombo, Relatora do Habeas Corpus n.º 

1013310-49.2018.8.11.0000.Senhor Relator:Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 3ª Secretaria Criminal, recebido no dia 13.11.2018, 

expedido nos autos do Habeas Corpus N.º 1013310-49.2018.8.11.0000, 

impetrado nesse colendo Tribunal em favor do paciente DIEGO FERNANDO 

BARROS DA CRUZ. Trata-se de execução penal em face de DIEGO 

FERNANDO BARROS DA CRUZ, o qual cumpre pena unificada de 29 anos, 

02 meses e 20 dias de ra Dra. Aline de Alcântara Magnani Bezerra de 

Oliveira para dar cumprimento a determinação (fls. 314/315).O laudo 

psiquiátrico (exame ela manutenção do paciente em regime fechado em 

razão dos elementos negativos indicados no exame criminológico, o que 

revela o não preenchimento dos requisitos subjetivos. Por fim, requereu o 

acompanhamento psicossocial do paciente na unidade prisional pelo prazo 
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de 90 dias (fls. 336/337). No dia 17.10.2018, por ocasião da audiência 

admonitória, indeferi o pedido de progressão regimental do paciente, 

mantendo-o no regime fechado, bem como determinei a submissão do 

mesmo a acompanhamento psicossocial na unidade prisional pelo prazo 

de 90 dias, a fim de viabilizar a sua reinserção na sociedade. Superado 

este período, desde já determinei a confecção de novo exame 

criminológico, bem como designei audiência admonitória para o dia 

13.03.2019, às 14:00 horas.Sem mais para o momento, apresentamos a 

Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos 

colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 366116 Nr: 6010-63.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ..9.Assim, a fim de garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na 

Constituição Federal e também na Lei de Execuções Penais, bem como 

auxiliar o juízo na análise do preenchimento dos requisitos subjetivos 

exigidos pela legislação de regência para as progressões de regime, e, 

não havendo estrutura oficial para tanto, há que se proceder à nomeação 

de perito com conhecimento na área, nos termos do art. 156, § 5º, do CPC. 

Verbis:“Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado 

pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá 

recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente 

detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.”10.À vista 

de tais fundamentos, para dar cumprimento à presente determinação, 

nomeio a Dra. Aline de Alcântara Magnani Bezerra de Oliveira, médica 

psiquiatria que se colocou à disposição deste juízo para atender as 

demandas existentes no Núcleo de Execução Penal de Cuiabá e Várzea 

Grande na elaboração dos necessários exames criminológicos.11.Para o 

desenvolvimento dos trabalhos, fixo os honorários periciais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.12.Nos casos de escusa legitima, nos termos do §1ª do art. 157 

do Código de Processo Civil e art. 279 do Código de Processo Penal, a 

profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, nos 15 (quinze) 

dias que seguirem a sua intimação, sob pena de preclusão.13.Intime-se a 

perita nomeada para, no prazo máximo de 20 dias, elaborar o laudo em 

questão.14.Aportando aos autos o referido laudo, dê-se vista à partes, 

com posterior conclusão.15.Sem prejuízo, designo audiência admonitória 

para 23.01.2019, às 14h.16.Apresentado o laudo criminológico pela 

profissional nomeada, expeça-se certidão nos termos do art. 507, § 3º, da 

CNGCGJ/MT.17.Dê-se vista à defesa para manifestar sobre o cálculo de fl. 

249 (páginas renumeradas).Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 450355 Nr: 27414-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BRAUNO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES - 

OAB:18823, EUSTÁQUIO NETO - OAB:12548

 Trata-se do Executivo de Pena em face do recuperando Thiago Brauno de 

Freitas, atualmente no regime aberto.

Às fls. 67/68, a defesa do recuperando manifestou pela remessa dos 

autos para a comarca de Nova Mutum/MT.

 Às fls. 70/71, o Ministério Público manifestou-se favorável.

Registro que o recuperando possui ação penal em trâmite no Juízo da 5° 

Vara Criminal desta comarca.

É o relato. Decido.

 Intime o recuperando para que, no prazo de 10 (dez) dias comprove 

vínculo com a titular do comprovante de endereço apresentado à fl.69.

 Em caso de comprovação, desde já determino a remessa dos autos à 

comarca de Nova Mutum/MT, a fim de que o recuperando dê continuidade 

ao cumprimento de sua pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 324068 Nr: 3380-05.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SILVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996

 Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 105 

dias inéditos entre os meses de maio a agosto deste ano (fls. 747/750), 

em consonância com o parecer ministerial de fl. 751, declaro remidos 35 

dias em seu favor, nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos, bem como os apontamentos supramencionados.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público 

para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado aos 

autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 302640 Nr: 19455-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/0, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Intimação da defesa para manifestação acerca do cálculo de pena: 

Condenacoes: 5a 7m 0d 14/12/2009 14/12/2009 2/3 - Hediondo 2/5 - 

Hediondo Primário - 2a 6m 0d 14/12/2009 14/12/2009 1/3 - Comum Primário 

1/6 - Comum - Quantidade total de Dias Multa: 1200

Data Inicial Data Final - Interrupções - Quant. Dias Observações - - - 10 

dias fls. 86 - - - 13 dias fls. 87

02/05/2012 26/01/2017 1704 dias fls. 90 e 124 - Total de dias 

interrompidos: 1727

Dias Remidos - Remições - Observações - 16 fls. 74

Data de Prisão Definitiva: 14/12/2009 - Total da Pena: 8a 1m 0d - Regime 

Atual: Semiaberto - Data base para progressão de regime 26/01/2017 - 

Informações para progressão de regime - Data para progressão de regime 

29/09/2018 - (fls. 124)

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

26/01/2017 + 1a 8m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 16 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção - (26/01/2017 - 

14/12/2009) - 4a 9m 17d

(7a 1m 12d) - 4a 9m 17d = 2a 3m 25d - Data base para Livramento 

Condicional 14/12/2009 - Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 04/04/2019 - Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia 

- 14/12/2009 + 4a 6m 20d + 4a 9m 17d - 0a 0m 0d - 16- 1 - Pena Restante 

a partir da data Atual 3a 11m 8d

Informações sobre término da Pena - Fórmula do Requisito Temporal: Data 

Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia - 14/12/2009 + 8a 1m 0d + 4a 9m 17d - 0a 0m 0d - 16- 1 - Pena 

Cumprida até data Atual 4a 1m 5d

Data do Término da Pena: 14/10/2022.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 387234 Nr: 1270-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROGÉRIO HUBNER - 

OAB:12634B

 Vistos, etc.

O regime ABERTO será cumprido mediante as seguintes condições:

a) Comparecimento trimestral em juízo;

b) Comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) Trazer prova da residência fixa (conta de água, luz ou telefone);

d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;
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e) Não andar armado(a);

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 g) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 h) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o(a) das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o(a) 

reeducando(a) dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que 

não as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

 Aguarde-se o cumprimento da pena. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Nada mais havendo a consign

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 452218 Nr: 29346-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FÉLIX DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO Pereira - 

OAB:4.107, Nadesca Calmon Freitas - OAB:11.548

 TERMO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Código: 452218

Data: 14.11.2018

Horário: 15:36

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva

Promotor(a) de Justiça: Dra. Josane Fatima de Carvalho Guariente

 OCORRÊNCIAS

Vistos, etc.

Tendo em vista a não condução do penitente a presente solenidade, não 

me resta alternativa senão redesignar a audiência admonitória para o dia 

21.11.2018, às 14h.

Requisite-se o recuperando. A defesa, via Dje.

Sai o Ministério Público ciente da audiência.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 408225 Nr: 12883-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON PEDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 Intimação da defesa para manifestar-se nos autos acerca do cálculo: 

Execução Número: 12883-45.2015.811.0042

Nome Reeducando: Arilson Pedro de Souza

Condenações:

Pena: 8a 8m 0d

Data Condenação: 07/03/2017

Data do Fato: 20/02/2010

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 3a 0m 0d

Data Condenação: 07/03/2017

Data do Fato: 25/11/2007

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 0a 2m 15d

Data Condenação: 07/03/2017

Data do Fato: 07/03/2017

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:15/04/2010

Data Final:03/02/2011

Data de Prisão Definitiva: 07/03/2017

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 07/03/2017

Data para progressão de regime: 10/01/2019

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 07/03/2017

Data Livramento Condicional: 16/05/2020

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 9a 8m 19d

Pena Cumprida até data Atual: 2a 1m 24d

Data do Término da Pena: 31/03/2028

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 122212 Nr: 9074-91.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILDO MARCELINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359

 Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado DIANA ALVES RIBEIRO, OAB N. 

20.370/O, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 21/09/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 524482 Nr: 16467-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ..:I – DAS REMIÇÕES .., declaro remidos 67 dias em favor da apenada, os 

quais deverão ser inseridos no cálculo de pena a ser realizado nos 

autos.II – DA DETRAÇÃO17.Com relação a este ponto, verifico que o 

cálculo retro está em desacordo com o posicionamento deste magistrado 

acerca do período que deve ser contabilizado como detração, motivo pelo 

qual determino que o cálculo especifique, como detração, o período 

compreendido entre a prisão da apenada (07.01.2016 – fl. 05) e a data em 

que a sentença foi proferida (07.11.2016 – fl. 29), sendo que o dia 

seguinte (nos casos de processo em que o acusado permaneceu preso 

durante o processo) é que deve ser lançado como início do cumprimento 

da pena.18.Por fim, o referido período não deve ser marcado/considerado 

para a redução da pena imposta, por ocasião da elaboração do cálculo, 

evitando-se, assim, prejuízos à recuperanda.III – DO PEDIDO DE 

TRABALHO EXTRAMUROS19.Com relação ao pedido para trabalho 

extramuros formulado às fls. 117/118, nos termos do art. 37 da LEP, cabe 

ao diretor do estabelecimento prisional – observados os requisitos 

objetivos e subjetivos descritos no referido dispositivo – autorizar o 

trabalho externo do recuperando, não havendo, portanto, necessidade de 

pronunciamento judicial sobre tal situação, motivo pelo qual deixo de 

apreciar o aludido pedido.20.Não obstante a isso, observo que o 

recuperando já preencheu o requisito objetivo para tanto, ante o 

cumprimento de 1/6 da pena (02 anos, 07 meses e 10 dias), conforme 

exigido pelo art. 37 da LEP (fl. 89), cuja situação deverá ser comunicada 

por ofício à direção do estabeleciomento prisional correspondente para as 

medidas cabíveis.21.Por fim, elabore-se cálculo de pena atualizado, 

levando-se em consideração os apontamentos acima mencionados e 

também a pena de 01 ano e 04 meses concernente ao crime de corrupção 

de menores (fl. 28/29), concedendo vista à defesa e ao Ministério Público, 

nesta ordem (art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ), com posterior 

conclusão.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391548 Nr: 7334-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRÁZ PAULO PAGOTTO - 

OAB/MT 5.201-B - OAB:5201B/M T

 O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, 

da Lei de Execução), cujas condições são às seguintes:1. Recolher-se em 

sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, 

no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia 

seguinte;2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do 

local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e 

no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível 

que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

para:a)TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo 

conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o 

vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo 

labora;b)frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser e substância 

entorpecente;8. Não 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois 

a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) 

apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se 

impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, 

seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).III. Advirto, o(a) 

recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização 

do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) 

À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE 

PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. As partes presentes saem 

devidamente cientes deste ato processual.V. O recuperando passará a 

residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente 

termo.O(A) reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive 

sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 431207 Nr: 6935-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENYS JESUS MELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT

 Tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos objetivos e 

subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de progressão 

do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime SEMIABERTO 

será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada 

por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), 

cujas condições são às seguintes:1. Recolher-se em sua residência 

diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período 

compreendido stando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que 

o mesmo labora;b)frequentar CURSOS, mo de instrução e justificar o 

evento no dia seguinte em juízo;3. É proibida a mudança de residência sem 

prévia autorização judicial, bem como, não podusentar das Comarcas de 

Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários 

previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime 

de cumprimento de pena;4. Atender com rapidez e boa vontade as 

intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem 

como, deve leira.esso de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do(a) monitorado(a).III. Advirto, o(a) recuperando(a), 

que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de 

monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO 

DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. As partes presentes saem devidamente cientes 

deste ato processual.V. O recuperando passará a residir no endereço 

indicado na declaração que acompanha o presente termo.O(A) 

reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para o fim requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 434812 Nr: 10977-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - 

OAB:25065

 O regime ABERTO será cumprido mediante as seguintes condições:

a) Comparecimento trimestral em juízo;

b) Comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) Trazer prova da residência fixa (conta de água, luz ou telefone);

d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;

e) Não andar armado(a);

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 g) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 h) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o(a) das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o(a) 

reeducando(a) dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que 

não as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

 Aguarde-se o cumprimento da pena. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 480097 Nr: 19899-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO DE JESUS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Trata-se de execução penal de CAIRO DE JESUS RODRIGUES, o qual 

cumpre uma pena unificada de 11 anos e 04 meses de reclusão.

 No cálculo de pena de fl. 197 consta que o recuperando atingiu o requisito 

objetivo para progressão ao regime semiaberto no dia 09.08.2018.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela juntada aos 

autos do atestado de comportamento carcerário para ulterior análise de 

benefícios (fl. 206).

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime conforme demonstrado no 

cálculo supramencionado.

Diante disso, oficie-se à direção da unidade prisional requisitando a 

elaboração do estudo psicossocial e atestado de conduta carcerária 

atualizados, no prazo máximo de 20 dias.

Sem prejuízo, ante da data apontada no cálculo de fl. 197, designo 

audiência admonitória para o dia 19.12.2018, às 14h00min.

Requisite-se o recuperando.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107622 Nr: 11571-15.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIVALDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Ferreira Galeano - 

OAB:13936
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 Com tais considerações, decido: 1 – Determino a regressão para o regime 

fechado e diante da reiteração das violações, a perda de 1/3 dos dias 

remidos. 2 – A realização de novo cálculo com alteração da data base (da 

derradeira prisão), para nova progressão. 3 – Com a conta, intimem-se as 

parte para manifestação sucessiva em cinco dias, iniciando pela defesa.4 

– Anote-se o necessário para constar que se trata de reeducando preso, 

cumprindo pena no regime fechado.5 – Incluam-se os dados da advogada 

constituída. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 365806 Nr: 5691-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON FIGUEIREDO BEZERRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Botelho - 

OAB:17641/MT

 Vistos em regime de exceção.

Caberia à defesa impugnar o cálculo realizado à fl. 459, apontando usas 

incoerências, não realizando um novo por outro sistema, pelo que não 

conheço dos cálculos de fl. 465-467.

Tocante à impugnação do Ministério Público às fls. 460-461, a mesma tem 

parcial cabimento, uma vez que do cálculo de fl. 459 as remições 

constantes nos campos 1 (144 dias) e 2 (72 dias) já foram utilizadas para 

progressões anteriores, não podendo novamente serem utilizadas após a 

fixação de nova data base.

Assim, elabore-se novo cálculo de pena, excluindo-se as remições de 144 

e 72 dias. Após, vistas às partes para manifestação, iniciando pela 

defesa.

A considerar que a data para progressão será provavelmente para janeiro 

de 2019, desde logo requisite-se atestado de conduta carcerária e estudo 

psicossocial.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 366250 Nr: 6151-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RICARDO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA SILVA 

AMARAL - OAB:21.402-E, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:24551/O

 Vistos em regime de exceção.

Preenchidos o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, 

designo audiênica admonitória para 28/11/2018, às 14:00h.

Requisite-se, COM URGÊNCIA, atestado de comportamento carcerário.

Oficie-se ao Juízo indicado à fl. 797, requisitando a guia de execução 

quando elaborada, após o devido trânsito em julgado.

Quanto ao livramento condicional, indefiro-o no momento, haja vista a falta 

grave recente considerada (fls. 730-731)

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 353418 Nr: 14955-73.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON DE ARRUDA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos em regime de exceção.

Cumpra-se a decisão de fl. 179, com a elaboração do cálculo de pena.

Designo audiência de justificação para o dia 11/03/2019, às 14:00h, haja 

vista a informação de fls. 186-188.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 390030 Nr: 17859-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT

 Vistos em regime de exceção.

Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos para progressão ao regime 

semiaberto, designo audiênica admonitória para 28/11/2018, às 14:00h.

Requisite-se o apenado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 469206 Nr: 9096-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Vistos em regime de exceção.

Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos para progressão ao regime 

aberto, designo audiênica admonitória para 19/12/2018, às 14:00h.

Intimem-se, devendo o recuperando comparecer em audiência com 

comprovante de endereço e ocupação lícita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 486456 Nr: 26085-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:

 Vistos em regime de exceção.

CADASTRE-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, INTIMANDO-A 

DESTA DECISÃO.

Manifeste-se a defesa, em 05 (cinco) dias, sobre a impugnação do 

Ministério Público à fl. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 412154 Nr: 16952-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR MENDES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Vistos em regime de exceção.

Não havendo impugnação, e estando regular, homologo o cálculo de fl. 

192, devendo-se intimar o recuperando do mesmo.

Quanto ao pedido da defesa de fl. 205, oficie-se ao estabelecimento penal 

em que se encontra custodiado o apenado, para que informe a este Juízo, 

em 10 (dez) dias, o estado de saúde do recuperando e se o mesmo vem 

recebendo o tratamento médico devido.

Sobre o pedido de fl. 203, haja vista o decurso de mais de um ano, 

oficie-se novamente ao Diretor do Estabelecimento penal para que se 

manifeste novamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 132750 Nr: 17590-03.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA ABILIO COSMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos em regime de exceção.

Considerando o documento de fl. 662, tem-se que o recuperando laborou 
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195 (cento e noventa e cinco) dias inéditos entre agosto/2017 a abril/2018, 

perfazendo o direito a remir 65 (sessenta e cinco) dias, os quais declaro 

remidos.

Quanto ao estudo, tem-se que da planilha de fl. 662 remanescem apenas 

04 (quatro) horas (vide fls. 643-645), não havendo falar em remição.

Elabore-se novo cálculo de pena, com vistas às partes para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 532355 Nr: 24112-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY MIGUEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/MT

 Vistos, etc.

Em face da reentrada dos presentes autos a este Comarca, intime-se o 

recuperando Kennedy Miguel Costa para que dê continuidade ao 

cumprimento da pena restritiva de direitos lhe imposta.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 329571 Nr: 9732-76.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Michael Douglas dos Reis Silva, Cpf: 04388343137, Rg: 

1094012604-8 Filiação: Sonio Mendes da Silva e Monica Cavalcante dos 

Reis Silva, data de nascimento: 05/10/1993, brasileiro(a), natural de 

Corumbá-MS, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Major Otavio, N º 154, 

Bairro: Duque de Caxias ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 10 (DEZ) dias, 

munido(s) de documentação crível com a finalidade de promover o 

levantamento do montante (fiança) que lhe é devido, sob pena de não o 

fazendo no prazo estipulado, sera dado destinação diversa ao mesmo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 318301 Nr: 17720-85.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN. OAB/MT: 10.657

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

11/12/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Dê-se vista a defesa com relação à 

testemunha Jamilson Paes de Miranda, conforme item 02. Expeça-se 

mandado de condução coercitiva para a testemunha Emerson Everaldo de 

Souza Miranda. 2 - Redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/12/2018 ás 15h30min., para as oitivas de 03 

testemunhas comuns e o interrogatório do réu.. Requisitem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 545361 Nr: 36563-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:

 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - Código: 545361

INDICIADO: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

 Vistos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante de LEANDRO PEREIRA DE 

SOUZA, qualificado nos autos, preso em 12.10.2018, pela suposta prática 

do crime tipificado no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal c.c. art. 

244-B, da Lei 8.069/90.

 O APF foi homologado, convertendo a prisão em flagrante do indiciado em 

prisão preventiva.

Com a chegada do Inquérito Policial, trasladem-se as cópias necessárias, 

observando-se que os documentos que comprovem a identidade do 

indiciado deverão ser trasladados, arquivando-se os autos em seguida.

Extrapolado o prazo determinado em Lei (art. 10, do CPP), sem o aporte do 

Inquérito Policial, remetam-se os autos ao Parquet, com urgência, para 

formação da opinio delicti, bem como para manifestar-se quanto à prisão 

do indiciado.

Cumpram-se as determinações contidas na decisão de fls. 30/33.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 537952 Nr: 29521-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MELO ALCE, JOAO RAFAEL DA 

SILVA LEITE, VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO 

PEDROSO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O

 Intimar a defesa do Réu Danilo Melo, para que apresente resposta à 

acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515385 Nr: 7820-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RENATO DUQUE PAES, RENAN 

BERNARDO DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402

 PROCESSO Nº: 7820-34.2018.811.0042 Cód. 515385

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 481 de 730



RÉUS: HUGO RENATO DUQUE PAES

RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes a oitiva da vítima 

Lincoln Jackson Alves Borges e os interrogatórios dos acusados.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05.12.2018 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 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, 14 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.: 471723 Nr: 11588-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, JAKSON JESUS 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 11588-02.2017.811.0042 (CÓDIGO: 471723)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: JEAN BARROS LEITE

 JAKSON JESUS MARQUES

 Vistos etc.

 Tendo em vista que no dia 20.01.2020 é o último dia das férias dos 

advogados, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 209) 

para o dia 03.02.2020, 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 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, 12 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.: 366152 Nr: 6046-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYAN CLEVERSSON BERNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão das ausências.

II – Designo audiência para o dia 29.01.2019 às 15h30 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório do réu.

III – Saem os presentes intimados.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI

Promotor De Justiça Em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 51478 Nr: 3555-77.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 3555-77.2004.811.0042 (CÓDIGO: 51478)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: JOÃO MARTINS DE SOUZA

 Vistos etc.

 Tendo em vista que no dia 20.01.2020 é o último dia das férias dos 

advogados, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 204) 

para o dia 28.01.2020, 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.

Intime-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, 12 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.: 321116 Nr: 108-03.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:4.507/MT., WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 108-03.2012.811.0042 (CÓDIGO: 321116)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: PEDRO AUGUSTO DE ARRUDA SILVA

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para indicar o processo para o qual o 

valor apreendido nestes autos, será destinado, conforme a certidão de fl. 

283.

Sendo assim, conforme determinação de fl. 278 verso, DETERMINO que o 

valor depositado nestes autos seja revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-o aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

da Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 12 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.: 386368 Nr: 20927-92.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE LIMA PADILHA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos,

 I – Declaro encerrada a instrução.
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II – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

III – 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

 DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI

Promotor De Justiça Em Substituição Legal

JAIRO SOUZA DA SILVA

 Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 537952 Nr: 29521-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MELO ALCE, JOAO RAFAEL DA 

SILVA LEITE, VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO 

PEDROSO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O

 PROCESSO N.º: 29521-51.2018.811.0042 (CÓDIGO: 537952) RÉU(S): 

DANILO MELO ALCEJOÃO RAFAEL DA SILVA LEITACARLOS EDUARDO 

PEDROSO RIBEIROVINÍCIUS BARBOSA DOS SANTOSVistos etc.I - 

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.Havendo nos autos, conste no mandado de citação 

pontos de referências para a localização do endereço residencial e/ou 

comercial dos réus. – artigo 1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos acusados, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.IV – Havendo 

pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca 

da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os 

autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais 

devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 

1.472, § 2º.V – Conste nos mandados de citação que na hipótese de 

restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição os 

réus deverão apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de 

veículo, a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. 

VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.VII – Conforme requerimento ministerial (fl. 188) 

determino o ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que 

diz respeito aos crimes tipificados nos art. 288, do Código Penal, uma vez 

que não há nos autos elementos contundentes de autoria e materialidade 

para que tenha concorrido ou praticado o delito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 409926 Nr: 14625-08.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA, 

WENDER RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FERNANDA MENDES 

PEREIRA - OAB:4455/MT

 Considerando o certificado pelo Oficial de Justiça as fls. 332 e 333 dos 

autos em epigrafe, intimamos novamente a Advogada Fernanda Mendes 

Pereira (OAB/MT 4455) para que apresente a Procuração outorgada pelo 

Réu Wender Ramos da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 528284 Nr: 20132-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIQUE FEITOZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data 12-11-2018, foi expedido nos autos da ação penal 

Código 527346 o ALVARÁ ELETRÔNICO N°449138-6/2018, para liberação 

do valor R$ 351.072,34 a vítima CAIQUE FEITOZA DOS REIS representado 

por sua Advogada Dra. TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA, OAB-MT 

N°21606/O. INTIMO a Advogada do Requerente para informar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se pretende proseguir com o recurso de 

apelação impetrado.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371795 Nr: 12508-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE CRISTINA GUIA DE MORAES, 

JAQUELINE NOVAIS SANTOS COSTA, PAMELA SILVA ZACHARIAS, 

INGRID SODRÉ DE ARRUDA, LETYCIA CHAGAS DANTAS, KELLY 

TATYANNE SALIS ALVES, VISANY DE JESUS DIAS, FABIANA DE SOUZA 

GALDEIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KELLY TATYANNE SALIS ALVES, 

Filiação: Neuza Sales Alves, data de nascimento: 07/11/1988, brasileiro(a), 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a), frentista, Telefone 9243-2542. 

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: Ás 19:00 horas do dia 25 do mês de Maio do ano de 

2014, na Delegacia Polícia Metropolitana, cidade de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, onde presente se achava o Sr. Vaite Eugenio de Oliveira 

Delegado de Polícia e Antonio Carlos da Silva, Escrivão de Polícia, aí 

compareceu Agente Prisional WAGNA PEREIRA DE SOUZA, condizindo 

preso(a)(s) KELLE CRISTINADE MORAES, PAMELA SILVA ZACHARIAS, 

LETYCIA CHAGAS DANTAS, JAQUELINE NOVAIS SANTOS COSTA, 

FABIANA DE SOUZA GALDEIAS, VISANY DE JESUS DIAS, KELLY 

TATYANNE SALLIS ALVES, INGRID SODRÉ DE ARRUDA, por haver(em) 

cometido o(s) crime(s)de USO DE DOCUMENTO FALSO, capitulado(s) 

no(s) artigo(s) ARTIGO 304 DO CP, tendo como testemunha Agente 

Prisional e Invest. de Polícia JEFERSON GONÇALVES DE PINHEIRO, fato(s) 

este(s) ocorrido(s) no dia 25/05/2014, por volta das 10:00hs, no(a) 

PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO, circunscição do(a) 2ª DELEGACIA 

DE POLÍCIA/CARUMBÉ.

Despacho: Processo Crime nº 12508-78.2014.811.0042.Vistos, etc... 

Ingrid Sodré de Arruda, através de advogada constituída, formulou 

resposta à acusação afirmando que a denúncia é inepta e falta justa 

causa para a ação penal.Instado a se manifestar, o representante do 

Ministério Público pronuncia-se pelo indeferimento e prosseguimento da 

ação (fl. 557/557-v).É o breve relato.Decido. Compulsando os autos 

verifico que a denunciada Ingrid Sodré de Arruda foi denunciada pelo 

delito descrito no art. 304 do Código Penal. No que concerne a tese de 

defesa quanto a absolvição sumária, verifico que não merece respaldo, 

posto que a peça acusatória foi regularmente recebida às fls. 386/387, 
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ocasião em que foi analisada sua regularidade e pressupostos. Basta a 

existência de indícios do envolvimento do acusado na prática delituosa, 

não havendo que se cogitar a existência de provas robustas, bastando 

um juízo de plausibilidade, o que se verifica neste feito. Ressalte-se que 

foram verificadas todas as peças que subsidiaram a denúncia e verifico 

presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, requisitos 

necessários para o seu processamento,eis que a peça acusatória atende 

aos ditames do art. 41 do CPP. Ademais, os depoimentos e documentos 

juntados apresentam indícios suficientes de autoria. Desta forma, nos 

termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de absolvição 

sumária, devendo prosseguir os autos em seus ulteriores termos. 

Cumpra-se com urgência o despacho de fl. 556. Às 

providências.Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Suzana Guimarães 

RibeiroJuíza da 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, Rejane Niedy Oliveira 

Domingues, digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427856 Nr: 3269-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SANTOS DE SOUSA, HORLANDO 

SOUZA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HORLANDO SOUZA DE FRANÇA, Rg: 

2009329-2, Filiação: Lucio Rei de França e Laurinda de França, data de 

nascimento: 12/12/1989, brasileiro(a), natural de Nossa Senhora da 

Guia-MT, casado(a), pedreiro, Telefone 65-9339-5111. 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: Chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial, por 

meio do BOPJC/DERRFVA n° 2083/2015 que aos 13/05/2015, por volta das 

21h, Rua 25, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, quatro indivíduos 

até então não identificados (HNI´s), agindo em concurso, eis que possíam 

unidade de desígnios, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo 

(espingarda e pistola), subtraíram, para eles, a motocicleta HONDA/POP 

100, corcpreta, 2007/2007, placa JYN-0041, pertencente à vítima Eduardo 

Rodrigues Viana de Oliveira. Considerando que o fato noticiado se trata, 

em tese e a princípio, de crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, 

§2°, I e II, do Código Penal.

Despacho: Processo crimenºVistos em correição.Cumpram-se as 

determinações constantes dos autos.Cuiabá, 03 de abril de 2018.Suzana 

Guimarães Ribeiro 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, Rejane Niedy Oliveira 

Domingues, digitei.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374980 Nr: 16230-23.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEISLIE DE FATIMA 

HAENISCH, para devolução dos autos nº 16230-23.2014.811.0042, 

Protocolo 374980, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 538150 Nr: 29696-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS 

SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, WIVERSON ROMARIO 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR DR. ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB/MT 22.537 E DR. 

EDNO DE FRANÇA BARRETO OAB/MT 10.274 DA AUDIÊNCIA DE 

INTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 14:00 

HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410290 Nr: 14967-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO DE BARROS DEL BARCO 

JÚNIOR, Cpf: 00374375186, Rg: 04107144345, Filiação: Marlene da 

Conceição Amorim e Ricardo de Barros Del Barco, data de nascimento: 

09/08/1983, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), gerente de 

lava jato, Telefone 996839474. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR, 

acima qualificado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique novo 

advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se 

acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, com a 

advertência de que em caso de silêncio, esta será nomeada para 

prosseguir em sua defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Resumo da Inicial: " (...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, RICARDO DE BARROS DEL BARCO 

JUNIOR como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei n° 11.343/06 

c/c artigo 180, "caput", do Código Penal (...)".

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507534 Nr: 358-26.2018.811.0042

 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): JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, JESSICA 

VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, JHEAN VICTOR SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 
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LIMA - OAB:10006/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo réu Jhean 

Victor, fls. 814/815, é tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir 

vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360348 Nr: 23082-97.2013.811.0042

 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): PAULO ALBERTO MOURA DE SOUZA, 

EDUARDO FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15547

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIME DA CRUZ 

BORGES ASSUMPÇÃO, para devolução dos autos nº 

23082-97.2013.811.0042, Protocolo 360348, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531968 Nr: 23729-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSANA ESTEVES 

MONTEIRO, para devolução dos autos nº 23729-19.2018.811.0042, 

Protocolo 531968, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 496341 Nr: 35543-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANDRE ARGENTI PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 Ação Penal n.º 35543-62.2017 ( Id. 496341 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado com seu comparecimento espontâneo, consoante se 

verifica de sua assinatura lançada na certidão de fl. 46.

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, 

considerando que o réu faz jus ao benefício a que se refere o art. 89 da 

lei 9.099/95, então designo audiência para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

 Int. o réu e seu advogado

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 511691 Nr: 4337-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUEL DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5763-B

 Ação Penal n.º 4337-93.2018 ( Id. 511691 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado, consoante se verifica da certidão lançada no sistema 

“Apolo”, pelo Sr. Meirinho.

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, 

considerando que o réu faz jus ao benefício a que se refere o art. 89 da 

lei 9.099/95, então designo audiência para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

 Int. o réu e advogado

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 497500 Nr: 36628-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:19.484/O

 Ação Penal n.º 6628-83.2017 ( Id. 497500 )

 Visto

R. hoje.

Compulsando o feito, observo que o réu de fato faz jus ao benefício a que 

se refere o art. 89, §5º da lei 9.099/95, dessa forma, designo audiência 

para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

Cite e intime o réu no endereço constante do instrumento de procuração.

Int. o advogado.

De ciência ao representante do M. Público.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 441060 Nr: 17648-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INAIAN SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 Ação Penal n.º 17648-25.2016 ( Id. 441060 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado ( Vide: Certidão de fl. 79 ).

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.
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Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, 

considerando que o réu faz jus ao benefício a que se refere o art. 89 da 

lei 9.099/95, então designo audiência para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

 Int. o réu.

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 515572 Nr: 7988-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERON NUNES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Ação Penal n.º 7988-36.2018.811.0042 ( Id. 515572 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado consoante verificado junto ao sistema “Apolo”, expediente 

lançado pelo Sr. Meirinho.

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, 

considerando que o réu faz jus ao benefício a que se refere o art. 89 da 

lei 9.099/95, então designo audiência para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

 Int. o réu e advogada.

Dê ciência ao ilustre representante do M. Público.

Cumpra.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 377059 Nr: 18524-48.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ASSUNÇÃO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Ação Penal n.º 18524-48.2014.811.0042 ( Id. 377059 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citada ( Vide: Certidão de fl. 73 ).

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, 

considerando que o réu faz jus ao benefício a que se refere o art. 89 da 

lei 9.099/95, então designo audiência para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

 Int. o réu.

Dê ciência ao ilustre representante do M. Público e da Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 406635 Nr: 11220-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:3686/MT

 Visto

R. hoje.

Atento a tudo que do presente feito consta, então redesigno audiência de 

suspensão condicional do processo para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

Int. o réu, através do seu advogado, já que o instrumento procuratório 

declara poderes no que for preciso para o fiel desempenho desta ação 

penal, sendo que essa intimação haverá de ser pessoal.

Dê ciência ao ilustre representantes do M. Público.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 441857 Nr: 18485-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, 

OSVALDO JOSE DA COSTA, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, 

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - 

OAB:900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT

 Intimação para os Qurelados apresentarem alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 369163 Nr: 9479-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 Ação Penal n.º 9479-20.2014.811.0042 ( Id. 369163 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado.

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07.02.2019, às 14h:30min.

 Int. réu e testemunhas, sendo que os militares deverão ser requisitados 

aos seus superiores hierárquicos ( CPP, art. 221, § 2º ).

Dê ciência às partes.

Por fim, segue anexo os antecedentes criminais.

Cumpra.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 316249 Nr: 15324-38.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY CLEBER MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANCO MORAES 

- OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:3112/MT, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Vistos.

Atento a tudo que do presente feito consta, não me resta senão 

redesignar audiência, qual faço para o dia 10.12.2018, às 12:15min.

Intimem as testemunhas, inclusive a de defesa acima mencionada, no 

endereço a ser indicado pelo douto advogado.

 Ademais, sai devidamente ciente o ilustre causídica acerca dos atos 

deprecados, para, querendo, venha acompanhar a missiva perante os 

juízos deprecados.

Por fim, sai as partes presentes devidamente cientes deste ato 

processual.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 493083 Nr: 32414-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSUELY CALCAGNOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYLA GRANCE MARTINS - 

OAB:25087/O

 Ação Penal n.º 32414-49.2017 ( Id. 493083 )

 Visto

R. hoje.

Atento a tudo que do presente feito consta, observo que a ré faz jus ao 

benefício a que se refere o art. 89 da lei 9.099/95, conforme antecedentes 

criminais anexo, dessa forma, designo audiência para o dia 27.11.2018, às 

14:00h.

Int. a ré no endereço constante do instrumento de procuração encartado à 

fl. 62, e vítima, sendo que está deverá comparecer à audiência justificando 

sua presença, além de trazer consigo todos os comprovantes das 

eventuais despesas que possa ter sofrido em decorrência do fato.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 406635 Nr: 11220-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:3686/MT

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 403550 Nr: 7958-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE ROSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 Autos n. 7958-06.2015.811.0042.

I. Considerando que o acusado atende aos requisitos previstos no artigo 

89 da Lei 9.099/1995, bem como nos incisos do artigo 77 do Código Penal, 

designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 27.11.2018 às 14:00 horas, no auditório do Fórum de Cuiabá.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 373226 Nr: 14289-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750

 Autos n. 14289-38.2014.811.0042.

I. Considerando que o acusado atende aos requisitos previstos no artigo 

89 da Lei 9.099/199 designo audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 27.11.2018 às 14:00 horas, no 

auditório do Fórum de Cuiabá.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506053 Nr: 45048-77.2017.811.0042

 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): ADILSON ANTUNES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a defesa informar que não há testemunhas a serem 

arroladas (fl. 222), intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 

5 dias, requeiram diligências complementares e/ou o que entenderem de 

direito nos termos do art. 427 do CPPM.

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais (art. 428 do CPPM).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 513482 Nr: 6088-18.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JORGE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista recurso de apelação interposto fls. 1961/2021, cumpra-se 

o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.

Às providências.

12ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315912 Nr: 14988-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA, Rg: 

175.4736-9, Filiação: Orlando José da Silva e Ana Santana de Arruda, 

data de nascimento: 04/06/1992, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 9282-6804/recado. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, EM VIA PUBLICA, NA 

RUA D, BAIRRO PRAEIRINHO, NESTA CAPITAL, COM INEQUIVOCO 

ANIMUS NECANI, POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A 

DEFESA DA VITIMA, O DENUNCIADO DEIKSON EFETUOU DISPAROS DE 

ARMA DE FOGO ATINGINDO LUCIANO PEREIRA JARA QUE VEIO A ÓBITO 

EM 29 DE JUNHO DE 2011 EM RAZÃO DOS DISPAROS, CONFORME 

FAZEM PROVAS AS LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NO LAUDO 

PERICIAL E MAPA TOPOGRAFICO DE FLS.S 14-20.DIANTE DO EXPOXTO, 

O DENUNCIADO DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA S ENCONTRA INCURSO 

NA PRATICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV DO CP, 

RAZÃO PELA QUAL SE OFERECE A PRESENTE DENUNCIA, REQUERENDO 

A VOSSA EXCELÊNCIA DIGNE-SE EM, AUTUADA E EGISTRADA, 

RECEBE-LA, DETERMINANDO A CTAÇÃO DO DENUNCIADO PARA 

RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10 DIAS, COM 

O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS, 

OUVINDO AS PESSOAS DO ROL , CUJA INTIMAÇÃO SE REQUER, 

JULGANDO-SE AO FINAL , TOTALMENTE PROCEDENTE, PARA O FIM 

ESPECIAL DE PRONÚNCIA-LO PARA SER SUBMETIDO AO JULGAMENTO 

PERANTE O TRIBUNAL DO JURI.

Despacho: Vistos,Acolho a cota ministerial de fl. 151.Compulsando os 

autos, verifica-se que o acusado DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA, se 

encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual, nos termos do art. 

361 do Código de Processo Penal determino a citação por edital a ser 

realizada no prazo de 15 (quinze) dias em observância ao que prescreve 

o art. 365 do mesmo diploma legal. Devidamente afixado o edital nos 

termos do parágrafo único do art. 365 do CPP, o acusado terá o prazo de 

10 (dez) dias para apresentar defesa.Decorrido o prazo e não havendo 

resposta positiva quanta citação do acusado, certifique-se e dê-se vistas 

ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122958 Nr: 9899-35.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERREIIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR.ª JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB/MT 10.402 - OAB:, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON FERREIIRA DOS SANTOS, Cpf: 

04826219156, Rg: 1859113-2, Filiação: Gislene Ferreira dos Santos, data 

de nascimento: 05/04/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. 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 e de tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de 

fls. 05/07 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código 

de Processo Penal, o acusado CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo 

“queta”, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas condutas 

delitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal em 

relação à vítima Marcos Vinícius Rocha, a fim de que ele seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação; Façam-se as intimações 

necessárias, observando-se as formalidades legais.Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.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, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167957 Nr: 15254-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, Cpf: 72319011153, Rg: 1.424.068-8, Filiação: Manoel 

Rodrigues do Nascimento e Maria Lucia do Nascimento (rodrigues da 

Penha), data de nascimento: 03/01/1981, brasileiro(a), natural de Santo 

Antonio de Leverger-MT, solteiro(a), carregador. 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: (...) JULGO ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida 

na denúncia de fls. 09/11 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 

413, do Código de Processo Penal, o acusado ANDERSON RODRIGUES 

DO NASCIMENTO, já devidamente qualificado nos autos, como incursos na 

conduta delitiva prevista no art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, em relação à vítima Marcelo Gomes dos Santos, a fim de que 

ele seja oportunamente submetidos ao julgamento do Egrégio Tribunal do 

Júri desta Comarca, em decorrência da acusação; Façam-se as 

int imações necessár ias ,  observando-se as formal idades 

legais.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, 

certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos 

eventualmente apreendidos, à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal 

do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.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, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360056 Nr: 22750-33.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO JESUS DA CONCEIÇÃO LÚCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURÍCIO JESUS DA CONCEIÇÃO 

LÚCIO, Cpf: 03104943117, Rg: 18667678, Filiação: Mariua Otaviana da 

Conceição Lúcio e José Severino Lúcio, data de nascimento: 15/10/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, tapeceiro, Telefone 3667 

5033. 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. INTIMAR O ACUSADO MAURICIO JESUS DA CONCEIÇÃO 

LÚCIO, acima qualificdo, para ciencia da sentença de fls. 136/139, 

conforme dispositivo abaixo transcrito:.

Sentença: Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios 

suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de 

Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na 

denúncia para PRONUNCIAR o denunciado MAURÍCIO JESUS DA 

CONCEIÇÃO LÚCIO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 

121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que 

seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do 

Júri.Finalmente, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de 

Processo Penal e diante das circunstâncias do caso em análise, 

especialmente o longo tempo decorrido entre a prática da infração e a 

presente decisão, bem como a ausência de postulação do Ministério 

Público em sentido diverso, ao menos por ora, não vejo necessidade de 

decretação da prisão preventiva ou mesmo da fixação de qualquer outra 

medida cautelar em desfavor do denunciado.Procedam-se as intimações 

necessárias, observando-se as formalidades legais.Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421 do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161159 Nr: 8490-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR LUCAS DE SOUZA, CLEITON 

CORSINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LEOPOLDO GODINHO 

JUNIOR - OAB:13565, SHEYLA MARA CORRÊA DE ALMEIDA - 

OAB:8.708 - MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON CORSINO DE SOUZA, Rg: 

1299723-4, Filiação: Edson Soares de Souza e Sosinete Benedita Corsina 

da Silva, data de nascimento: 16/04/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, chapeiro, Telefone 9251-8831. 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. INTIMAR O ACUSDO CLEITON CORSINO DE SOUZA, 

acima qualificado, para tomar ciência da r. SENTENÇA DE PRONÚNCIA de 

fls. 243/252, cuja parte decisória, abaixo transcrevo:.

Sentença: (...) Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia de 

fls. 05/09 para:a) PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código 

de Processo Penal, os acusados Valdenir Lucas de Souza e Cleiton 

Corsino de Souza, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV 

(homicídio doloso consumado qualificado por motivo torpe e meio que 

dificultou a defesa da vítima) em relação à vítima Jairo, c/c art. 121, § 2º, 

incisos I e IV e Art. 14, II em relação à vítima Dorcas (homicídio doloso 

tentado qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da 

vítima), c/c art. 29 e, em concurso material, aplicando-se o art. 69, todos 

artigos citados do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em 

decorrência da acusação.(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445949 Nr: 22839-51.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS, 

RAFAEL AVELINO DE OLIVEIRA, WANDERLAN GONÇALVES BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

OAB:13251

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL AVELINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

01323904182, Rg: 15406393, Filiação: Fatima Rodrigues de Campos e 

José da Costa Oliveira, data de nascimento: 19/10/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), topografo, Telefone 99278-7740. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 09 de agosto de 2016, por volta das 15h00min, 

no estabelecimento comercial denominado “Madeireira Gabriel”, localizado 

na Avenida Coxipó Mirim, quadra 01, casa 07, bairro Dr. Fábio I, nesta 

cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS 

MORAIS e RAFAEL AVELINO DE OLIVEIRA, previamente ajustados com 

um terceiro ainda não identificado, agindo por motivo torpe, tentaram matar 

a vítima Wanderlan Gonçalves Borba, ao ter contra si, desferido vários 

disparos de arma de fogo, um dos quais provocaram um ferimento no 

terço superior do braço esquerdo (conforme Laudo Pericial anexo).Ante o 

exposto, o Ministério Público, por seu Promotor de justiça, denuncia 

CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAES, como incurso no atigo 121, § 

2º, inc,I, c/c art. 14, inc. II., c/c art. 29 todos do CP, nos termos da Lei n. 

8072/90, requerendo que, recebidae autuada esta esta inicial seja citado 

para responder a acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores 

atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo 

E. Tribunal do \juri \popular.

Despacho: XII- Desde já, determino que, se algum dos denunciados não 

for localizado nos endereços oferecidos e depois de esgotados os meios 

para encontrá-lo, seja efetuada a citação por edital, com o prazo de 

quinze dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 

observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018
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Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409597 Nr: 14266-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIXTO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CALIXTO DO ESPIRITO SANTO, Rg: 

16213114, Filiação: Ana Auxiliadora Pinto do Espírito Santo e Calixto 

Fortunato do Espírito Santo, data de nascimento: 07/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal, instaurada em face da 

denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

contra CALIXTO DO ESPÍRITO SANTO, vulgo “Caca”, nascido no dia 

07/08/1991, natural de Cuiabá-MT, filho de Calixto Fortunato do Espírito 

Santo e de Ana Auxiliadora Pinto do Espírito Santo, pela prática do(s) 

fato(s) delituoso(s) ocorrido(s) no dia 13 de abril de 2015, por volta das 4 

horas da manhã* no pátio do Posto de Combustível "LÍDER" localizado à 

Rua Estevão Mendonça, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, Centro, 

nesta Capital. Incurso no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, 

inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal c/c as implicações da Lei n.° 

8.072/1990.

Despacho: Vistos,Acolho a cota ministerial de fl. 310.Compulsando os 

autos, verifica-se que o acusado CALIXTO DO ESPÍRITO SANTO, se 

encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual, nos termos do art. 

361 do Código de Processo Penal determino a citação por edital a ser 

realizada no prazo de 15 (quinze) dias em observância ao que prescreve 

o art. 365 do mesmo diploma legal. Devidamente afixado o edital nos 

termos do parágrafo único do art. 365 do CPP, o acusado terá o prazo de 

10 (dez) dias para apresentar defesa.Decorrido o prazo e não havendo 

resposta positiva quanta citação do acusado, certifique-se e dê-se vistas 

ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlon Alencar Pinto 

Lopes, digitei.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408414 Nr: 13064-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ALMEIDA GURGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX ALMEIDA GURGEL, Rg: 2911663, 

Filiação: Maria Almeida Gurgel e Fabiano de Cristo Gurgel, data de 

nascimento: 05/11/1976, brasileiro(a), natural de Maraba-PA, 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: Trata-se de ação penal, instaurada em face da 

denúncia de fls. 04/06, oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, representado pelo eminente Promotor de Justiça, Dr. Vinícius 

Gahyva Martins, contra ALEX ALMEIDA GURGEL, nascido no dia 

05.11.1976, natural de Marabá, PR, filho de Fabiano Cristo Gurgel e Maria 

Almeida Gurgel, segundo guia de identificação criminal indireta de fls.78, 

pela prática do fato delituoso, descrito nos seguintes termos:“(...)No dia 05 

e janeiro de 2015, por volta das 07h30min, na Rua 11, Quadra 39, Bairro 

Voluntários da Pátria, nesta cidade de Cuiabá/MT. Incurso no artigo 121, § 

2°, I e II do Código Penal.

Despacho: (...) RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub 

examen” (fls. 04/06), oferecida, repito, contra ALEX ALMEIDA GURGEL, 

dantes qualificado. III- Em consequência, cite-se o acusado para 

responder à acusação, por escrito e por intermédio de advogado, no 

prazo de dez dias, com a advertência de que se trata do momento 

oportuno para arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, nos exatos 

termos do artigo 406, do CPP. IV- Expeça-se, pois, o respectivo mandado 

de citação, no qual, ainda, deve constar a obrigatoriedade de o oficial de 

justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado, anotando 

o nome indicado, ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais 

não têm a intenção de contratar defensor, devendo ser tudo certificado na 

certidão concernente ao ato, conforme determinado na CNGC/MT, itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5.V- Também conste, desse mesmo mandado, a 

advertência de que nos exatos termos do artigo 367, do CPP, “O processo 

seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 

para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no 

caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 

juízo”. VI- Se necessárias, expeçam-se precatórias, intimando-se as 

partes para acompanhamento querendo, com observância das 

prescrições legais e normativas (CNGC, capítulo 07, seção 03), 

especialmente os prazos de cumprimento, fixados na norma 7.3.5, em 

caso de réu preso e de solto, para o qual o máximo, qual seja, trinta dias, 

deverá ser considerado.(...)

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, Marlon Alencar Pinto 

Lopes, digitei.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131092 Nr: 18227-51.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLAUS TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON CLAUS TREVISAN, Rg: 

12406872, Filiação: Clauder Cícero Trevisan e Rosa Silva Trevisan, data 

de nascimento: 11/09/1981, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-MS, 

solteiro(a), soldador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal, instaurada em face da 

denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

representado pelo eminente Promotor de Justiça, Dr. Reinaldo Rodrigues 

de Oliveira Filho, contra ANDERSON CLAUS TREVISAN, nascido em 

11/07/1981, natural de Mundo Novo/MG, filho de Claudir Cícero Trevisan e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 490 de 730



Rosa da Silva Trevisan, pela prática do fato delituoso, descrito nos 

seguintes termos:“(...)No dia 22/11/2008, por volta de 15h30min, na Rua 

Berna, s/n, Bairro Parque das Nações, nesta Capital. Incurso no art. 121, § 

2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos,Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

ANDERSON CLAUS TREVISAN, se encontra em local incerto e não sabido, 

razão pela qual, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal e em 

consonância com o parecer ministerial, às fl. 293, determino a citação por 

edital a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias em observância ao que 

prescreve o art. 365 do mesmo diploma legal. Devidamente afixado o edital 

nos termos do parágrafo único do art. 365 do CPP, o acusado terá o prazo 

de 10 (dez) dias para apresentar defesa.Decorrido o prazo e não 

havendo resposta positiva quanta citação do acusado, certifique-se e 

dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se.(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlon Alencar Pinto 

Lopes, digitei.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316227 Nr: 15302-77.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURIMAR REZENDE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEURIMAR REZENDE PEREIRA, Cpf: 

88055191115, Rg: 1595279, Filiação: Romero Pereira de Souza e 

Osmarina Rezende Gomes, data de nascimento: 10/06/1979, brasileiro(a), 

natural de Paranaíba-MS, solteiro(a), ajudante de pedreiro, Telefone 

9239-7379. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal, instaurada em face da 

denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

representado pelo eminente Promotor de Justiça, Dr. Reinaldo Rodrigues 

de Oliveira Filho, contra NEURIMAR REZENDE PEREIRA, nascido em 

10/06/1979, natural de Paranaíba/MS, filho de Romero Pereira de Souza e 

Osmarina Rezende Gomes, pela prática do fato delituoso, descrito nos 

seguintes termos:“(...)No dia 21/09/2011, por volta de 11h00min, em frente 

a Rua 09, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital. Incurso no art. 121, § 

2°, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos,Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

NEURIMAR REZENDE PEREIRA, se encontra em local incerto e não sabido, 

razão pela qual, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal e em 

consonância com o parecer ministerial, às fl. 137, determino a citação por 

edital a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias em observância ao que 

prescreve o art. 365 do mesmo diploma legal. Devidamente afixado o edital 

nos termos do parágrafo único do art. 365 do CPP, o acusado terá o prazo 

de 10 (dez) dias para apresentar defesa.Decorrido o prazo e não 

havendo resposta positiva quanta citação do acusado, certifique-se e 

dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlon Alencar Pinto 

Lopes, digitei.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128600 Nr: 13202-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THARCIO DE SOUSA VELEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR.ª ELIANE GOMES FERREIRA 

- OAB/MT 9.862 - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THARCIO DE SOUSA VELEDA, Rg: 

1576401-0, Filiação: Pedro Veledo e Lourdes de Sousa, data de 

nascimento: 15/12/1985, brasileiro(a), natural de Araguaiana-TO, 

solteiro(a), conferente de depósito. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: NOTIFICAR O ACUSADO, acima qualificados, DA RENÚNCIA 

DOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS DR. WESLEY R. DE AMORIM E DRA. 

ELIANA G. FERREIRA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

OUTRO CONSTITUA, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE, NÃO O FAZENDO, 

SER-LHE-Á NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360154 Nr: 22856-92.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

53723961215, Rg: 4993651, Filiação: Maria da Gloria do Rosario Santos e 

Gino de Souza Silva, data de nascimento: 29/06/1982, brasileiro(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: Trata-se de ação penal, instaurada em face da 

denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

representado pelo eminente Promotor de Justiça, Dr. Wesley Sanchez 

Lacerda, contra PEDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo “baixinho ou 

neguinho”, nascido no dia 29.06.1982, natural de Tomé-Açu, PA, filho de 

Maria da Glória do Rosário Santos e de Gino de Souza Silva, pela prática 

do(s) fato(s) delituoso(s) ocorrido(s) por volta das 06:00 horas, no dia 14 

de outubro de 2013, defronte à casa 33, na rua São Sebastião, no bairro 

Alvorada, nesta Capital. Incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código 

Penal.

Despacho: Vistos, etc...Cite-se o acusado por edital. Observe-se os 

termos do art. 361 e 365 e seguintes do CPP.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, Marlon Alencar Pinto 

Lopes, digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes
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 Cod. Proc.: 303725 Nr: 1440-39.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA, ADELINO 

PADILHA MORAIS FILHO, KARITA RODRIGUES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DR. SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB/MT 9.155 - OAB:, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIC - OAB:

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, 

com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os 

acusados:MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA, vulgo “PORÉ’, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação; e,ADELINO PADILHA MORAIS FILHO, vulgo 

“RICÓ’, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta 

delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, a fim de 

que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do 

Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.Deixo de me manifestar 

quanto a prisão preventiva dos réus em razão da mesma não e amoldar a 

este feito.Intimem-se pessoalmente os acusados, a Defensoria Pública, o 

Núcleo de Praticas Jurídicas da UNIC e o Ministério Público desta decisão, 

nos termos do art. 420, I do Código de Processo Penal. Expeçam-se, pois, 

o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.Quanto a acusada KARITA 

RODRIGUES DINIZ, determino o desmembramento dos autos, adotando a 

Sra Gestora as providências pertinentes.P. R. I. C.Cuiabá, MT, 07 de maio 

de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 471912 Nr: 11760-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED WILLIAM GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER RAIONE SILVA 

ARRUDA - OAB:23.443

 Vistos, etc.

Diante da insistência do Ministério Público à fl. 106, DESIGNO o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 14h30min, para a oitiva da testemunha faltante, bem 

como o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário, atentando-se ao parecer supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 62339 Nr: 10135-26.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB/MT 16.707 - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar os memoriais 

finais, no prazo legal.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 436229 Nr: 12497-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16.317, WESLAINY 

GONÇALVES DE CARVALHO - OAB:17.384

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de os advogados de defesa - DALILA 

COELHO DA SILVA - OAB/MT 6.106 - THIAGO COELHO DA CUNHA - 

OAB/MT 16.317, WESLAINY G. DE CARVALHO - OAB/MT 17.384 , para 

que se manifestem acerca dos documentos de fls. 267/325, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465630 Nr: 5494-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROBERTO 

GOMES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

5494-38.2017.811.0042, Protocolo 465630, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 406878 Nr: 11492-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA TEIXEIRA DE MATTOS, EMILIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos 

acusados da expedição de carta precatória para a comarca de 

Jaciara/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha José Carlos Rosa 

Matias, para que as defesas possam acompanhar o cumprimento da 

missiva no Juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 547181 Nr: 38275-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO BILHALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 AUTOS N°. 38275-79.2018.811.0042

ID. 547181

VISTOS, ETC.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 05/12/2018, às 17:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 
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presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 534934 Nr: 26624-50.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLECIO CELESTINO BATISTA, Cpf: 

40600858120, Rg: 450857, Filiação: João Celestino Batista e Celina Batista 

Dantas, data de nascimento: 18/06/1969, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), comerciante, Telefone 9314-2627. 

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: "(...) Posto isto, denuncio a Vossa Excelência o cidadão 

acima qualificado, dando-o como incurso nas sanções do artiogo 330, do 

Código Penal, e requeiro que, sendo recebida esta, se lhe instauree o 

devido processo legal, citando-o, por conseguinte, para se defender e 

intimando-o comparecer à audiência de instrução e julgamento, até 

sentença final e exemplar condenação, tudo nos termos da Lei.º 9099/95.

Despacho: Vistos, etc.Cite-se por edital.

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, Tiago Gubert 

Canavarros, digitei.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 162776 Nr: 10104-93.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETI, VALTER 

ANTÔNIO SAMPAIO, GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR, RICARDO 

LEMOS FONTES, JOSÉ RENATO NUCCI, VALMIR GONÇALVES DE 

AMORIM, RODNEI VICENTE MACEDO, MARCELO FONTES CORRÊA 

MEYER, OTÁVIO CONSELVAN, SILVIO SCALABRIN, RUI DENARDIM, 

HARRY KLEIN, DAVI MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999/MT, ANDRÉ GUSTAVO ISOLA FONSECA - OAB:119.423/SP, 

ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - OAB:5009, ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429-MS, ARTHUR BARROS FREITAS OSTI 

- OAB:OAB/MT 18.335, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604/MT, 

CAROLINE BRAUN - OAB:246645/SP, CLARISSA GOMES OLIVEIRA - 

OAB:270.989/SP, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, 

CLAUDINEI FURTADO DO PRADO - OAB:16020/MT, CRISTIANO DE 

BARROS SANTOS SILVA - OAB:242297/SP, DANIEL DIEZ CASTILHO - 

OAB:206648/SP, DAVI TANGERINO - OAB:200.793/SP, Eduardo 

Fernandes Pinheiro - OAB:15431, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON 

- OAB:6363/MT, ELAINE LEITE DE MOURA - OAB:16991-0/MT, ELISE 

OLIVEIRA REZENDE - OAB:285624/SP, EUSTAQUIO INACIO DE 

NORONHA NETO - OAB:12548, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945, FABIO RODRIGO 

PERESI - OAB:203310/SP, FILIPE LOVATO BATICH - OAB:235.390/SP, 

FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, GABRIELA CRESPILHO DA GAMA - 

OAB:356.175/SP, GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA - 

OAB:17020-0/MT, GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI - OAB:315587/SP, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645/O, MARINA 

GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH - OAB:302.607/SP, MAURICIO ZANOIDE 

DE MORAES - OAB:107425, OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B, PATRICK SHARON DOS SANTOS - 

OAB:14.712, PAULO TADEU HAENDCHEN - OAB:2926/MS, PEDRO 

FONSECA SANTOS JUNIOR - OAB:26608/GO, RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, RENATA COSTA BASSETTO - 

OAB:315655/SP, RONAN PANZARINI - OAB:320613/SP, ROSEMERI 

MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT, SELMA GESTAL 

PAES - OAB:16347/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, VALBER DA SILVA 

MELO - OAB:8927, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 V - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR:

- VALTER SAMPAIO pela prática do crime previsto no artigo 317, §1º, do 

Código Penal; Artigo 96, I da Lei 8.666/93 e artigo 347, parágrafo único, do 

Código Penal, por 02 vezes, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 02 (dois) anos 08 (oito) 

meses e 20 (vinte) dias de detenção, e ao pagamento de 206 (duzentos e 

seis) dias-multa, no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo. A pena de reclusão será cumprida em regime inicial 

FECHADO.

- GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR pela prática do crime previsto 

no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 vezes, sujeitando-o 

a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 

(vinte) dias de detenção e 80 (oitenta) dias-multa no valor do dia-multa em 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, pena que será cumprida em 

regime inicial ABERTO. Substituída a pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviço à 

comunidade e em prestação pecuniária.

- RICARDO LEMOS FONTES, pela prática do crime previsto no artigo 96, I 

da Lei n. 8.666/93, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) 

anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor do dia-multa em 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, pena que será cumprida em 

regime inicial SEMIABERTO.

- RICARDO LEMOS FONTES, pela prática do crime previsto no artigo 96, I 

da Lei n. 8.666/93, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) 

anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor do dia-multa em 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, pena que será cumprida em 

regime inicial SEMIABERTO.

JOSÉ RENATO NUCCI, como incurso nas sanções do artigo 96, I da Lei n. 

8.666/93, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor do dia-multa em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, pena que será cumprida em 

regime inicial SEMIABERTO.

- VALMIR GONÇALVES DE AMORIM, pela prática do crime previsto no 

artigo 96, I da Lei n. 8.666/93, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 

05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor do 

dia-multa em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

- MARCELO FONTES CORREA MEYER, pela prática do crime previsto no 

artigo 96, I da Lei n. 8.666/93, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 

05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor do 

dia-multa em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

- OTÁVIO CONSELVAN, pela prática do crime previsto no artigo 96, I da 

Lei n. 8.666/93 e artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 

vezes, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao 

pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa no valor do dia-multa em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo. A pena de reclusão será 
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cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

- SILVIO SCALABRIN, pela prática do crime previsto no artigo 96, I da Lei 

n. 8.666/93 e artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 vezes, 

sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão 

e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 120 

(cento e vinte) dias-multa no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo. A pena de reclusão será cumprida em regime 

inicial SEMIABERTO.

- RUI DENARDIM, pela prática do crime previsto no artigo 96, I da Lei n. 

8.666/93 e artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 vezes, 

sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão 

e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 120 

(cento e vinte) dias-multa no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo. A pena de reclusão será cumprida em regime 

inicial SEMIABERTO.

- HARRY KLEIN, pela prática do crime previsto no artigo 96, I da Lei n. 

8.666/93 e artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 vezes, 

sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão 

e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 120 

(cento e vinte) dias-multa no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo. A pena de reclusão será cumprida em regime 

inicial SEMIABERTO.

- RODNEI VICENTE MACEDO, pela prática do crime previsto no artigo 96, I 

da Lei n. 8.666/93 e artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 

vezes, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao 

pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa no valor do dia-multa em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo. A pena de reclusão será 

cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

- DAVI MONDIN, pela prática do crime previsto no artigo 96, I da Lei n. 

8.666/93 e artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 vezes, 

sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão 

e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 120 

(cento e vinte) dias-multa no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo. A pena de reclusão será cumprida em regime 

inicial SEMIABERTO.

VI - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus. Eventual causa de 

isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público, a Defesa e aos acusados, 

pessoalmente, indagando-os sobre o desejo de recorrer.

Traslade-se cópia desta sentença para todos os incidentes em apenso.

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537801 Nr: 29366-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO JOSE SPERAFICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CANAN - OAB:07459

 Vistos.

 Considerando que este Magistrado realizará Audiência de Custódia, na 

data de 14 de novembro de 2018, CANCELO o ato previamente agendado 

nestes autos, e DESIGNO nova data para o dia 18 de dezembro de 2018 

às 15h30 mmin.

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

 Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537465 Nr: 29050-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO GERVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAMON VIANA 

COUTINHO - OAB:3518/RO, DANIELLE BORGES DE CAMPOS - 

OAB:7982/RO, ELIS REGIANE MENEZES BARBOZA - OAB:3801/RO, 

JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA - OAB:899/RO, PEDRO PAIXÃO 

DOS SANTOS - OAB:1928/RO, WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA 

- OAB:3716/RO

 Vistos.

 Considerando que este Magistrado realizará Audiência de Custódia, na 

data de 14 de novembro de 2018, CANCELO o ato previamente agendado 

nestes autos, e DESIGNO nova data para o dia 18 de dezembro de 2018 

às 13h45min.

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

 Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537390 Nr: 28982-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMARAL 

COLPAERT MARCOCHI - OAB:OAB/SP 185.027, MARIA FERNANDA 

MARINI SAAD - OAB:OAB/SP 330.805

 Vistos.

 Considerando que este Magistrado realizará Audiência de Custódia, na 

data de 14 de novembro de 2018, CANCELO o ato previamente agendado 

nestes autos, e DESIGNO nova data para o dia 18 de dezembro de 2018 

às 13h30min.

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

 Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 548085 Nr: 39113-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR TREIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N°. 39113-22.2018.811.0042

ID. 548085

VISTOS, ETC.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 14/12/2018, às 16:45 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito
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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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1026829-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN 

CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO REQUERIDO: ROBINSON DE 

CARVALHO ARAUJO Vistos etc. Declaro-me suspeita para processar e 

julgar o presente feito, por motivo de foro íntimo, o que faço com 

fundamento no artigo 145, §1º, do CPC. Remetam-se os autos ao 

Magistrado que atua em substituição, observando a escala legal. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 547435 Nr: 38511-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 Vistos etc.I.[...]III.A prisão cautelar, ou seja, antes do trânsito em julgado, é 

medida extrema e de exceção e só se justifica se robustos os requisitos 

exigidos por lei, sob pena de ferirmos princípios e garantias fundamentais 

de liberdade e dignidade da pessoa humana, haja vista o princípio 

constitucional de presunção de inocência, que impõe a liberdade como 

regra geral.IV.Analisando-se o caso, verifico que não estão mais 

presentes os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, 

em especial, a garantia da execução das medidas protetivas e 

manutenção da integridade física da ofendida, haja vista que a própria 

vítima manifestou pela soltura do indiciado (declaração de fls. 80/81 e 

certidão de fls. 103).V.Sendo assim, tenho que o acusado não é mais um 

risco para a vítima, motivo pelo qual não se verifica qualquer outra 

situação que possa justificar a sua prisão cautelar.VI.Assim, 

considerando que não estão mais presentes os motivos autorizadores de 

sua prisão, com base no artigo 316, do CPP revogo a prisão preventiva do 

indiciado Valmir Correa.VII.Notifique-se a ofendida acerca desta decisão, 

conforme determina o art. 21 da Lei n. 11.340/06. Após, expeça-se o 

competente alvará de soltura em favor do indigitado Valmir Correa, 

devendo o mesmo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso. Caso o Sr. Meirinho não consiga localizar a vítima, poderá, o 

mesmo, cumprir o alvará de soltura, independentemente de intimação 

desta, haja vista que a manutenção da segregação do réu por não 

localização da vítima, caracteriza constrangimento ilegal.VIII.Tendo em 

vista a urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados, 

se necessário, seja realizado pelo Oficial de Just iça 

plantonista.IX.Intimem-se.X.Cumpra-se com urgência.XI.Ciência ao 

Ministério Público. XII.Cuiabá, 14 de novembro de 2018.Jeverson Luiz 

QuinteiroJuiz de Direito em Substituição Lega

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 465742 Nr: 5591-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA B. 

SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 Cód. 465742.

Vistos.

Primeiramente, Intime-se à Defesa – via DJE para manifestar concordância 

com o pedido de desistência da oitiva da vítima.

Ainda, defiro o requerimento Ministerial de fl. 90.

Considerando que o acusado mudou de residência e não comunicou o 

novo endereço ao Juízo, APLICO ao mesmo o disposto no artigo 367 do 

CPP, devendo o processo prosseguir sem sua intimação para 

comparecimento aos demais atos processuais.

Com o cumprimento, conclusos.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 469321 Nr: 9219-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RICARDO MAZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Rosa Trevisan 

- OAB:21249-B, PAULO ROMAS GODINHO - OAB:18206/MT

 Ante o exposto, ACOLHO o pedido Ministerial retro, por reconhecer a 

ausência de justa causa para a deflagração de uma ação penal em 

desfavor do indiciado ANDRÉ RICARDO MAZON, no que tange o crime de 

lesão corporal e, por consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos 

presentes autos, ressaltado o disposto no art. 18 do Código de Processo 

Penal.No mais, DEFIRO o pedido do Advogado constituído de fls. 84/85 

PROCEDA-SE a restituição ao indiciado dos objetos apreendidos à fl. 

32.INTIMEM-SE. INTIME-SE o Advogado – via DJE, para que proceda a 

retirada dos objetos pessoais do indiciado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Ciência ao Ministério Público.Após, ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 412411 Nr: 17237-16.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Meação de Bens c/c Indenização pelo Tempo de Convívio proposta por 

FLORISVANE DA SILVA NIGUEIRA, em face de KELVI JONATA FERREIRA, 

devidamente qualificados nos autos.

 O feito teve seu regular processamento, sendo que na decisão de fls. 46 

houve reconhecimento da continência entre a presente ação e a demanda 

em apenso de id. 412234, o que induz seu julgamento conjunto para se 

evitar decisões contraditórias.

Ocorre que, em 19/03/2018, a Ação de id. 412234 em apenso (fls. 56) foi 

julgada extinta sem resolução de mérito, ante o pedido de desistência da 

parte autora, com o que concordou a parte requerida, oportunidade em 

que deveria ter sido extinto o presente feito através do mesmo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 495 de 730



fundamento.

 Desta forma, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC, em razão do 

pedido de desistência realizado na Ação de id. 412234 e ante a 

continência existente entre as mesmas.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Intime-se a requerente, através de seu advogado - via DJE.

Intime-se o requerido pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.

Após, com a adoção das formalidades de praxe, ARQUIVE-SE o feito.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 440800 Nr: 17377-16.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHMDF, BSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente, através de seus advogados - via DJE, para que 

indiquem se pretendem produzir alguma outra prova em audiência, ou se 

for o caso, para que manifestem sobre a possibilidade de julgamento 

antecipado da lide, nos moldes previstos no CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 409957 Nr: 14653-73.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista à Defensoria Pública Criminal para se manifestar acerca da 

contraproposta de acordo apresentada à fl. 186.

Com a manifestação nos autos, intime-se a autora, através de seu 

advogado - via DJE, para já se manifestar acerca do alegado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331420 Nr: 11815-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVERTON BENEDITO 

DOS ANJOS, para devolução dos autos nº 11815-65.2012.811.0042, 

Protocolo 331420, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 549075 Nr: 40059-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDERSON DAMACENA SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 Vistos etc.

 I. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 13h00min.

II. Expeça-se mandado de intimação para o réu para que compareça ao 

ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

III. Intimem-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participem do ato, bem como para que, no prazo de 05 dias, informe o 

endereço atualizado as testemunhas arroladas na defesa prévia.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 537317 Nr: 28913-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, regulamento as visitas do genitor e em relação aos filhos, nos 

seguintes termos:i) o requerente poderá ter a companhia dos filhos em 

finais de semanas alternados, com início a partir do próximo final de 

semana;ii) o requerente ou o avó paterno Gilberto Addor de Souza poderá 

pegar os filhos na escola após o horário das atividades escolares na 

sexta-feira e levar a criança para a aula na escola no dia útil seguinte, 

havendo alguma atividade escolar neste período é de responsabilidade do 

requerente cumprir a agenda escolar dos menores;iii) as crianças deverão 

manter contato com sua genitora via telefone ou pela internet através de 

conexões de mensagens e/ou vídeo/voz, no período que estiver na 

companhia do requerente;iv) nas festividades de final de ano (natal e ano 

novo) os menores poderão passar o ano novo com o requerente, 

invertendo-se, alternadamente nos anos seguintes;v) as férias escolares 

dos menores deverão ser divididas na primeira metade com a genitora e 

segunda metade com o genitor.II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 24.01.2019 às 16 horas e 20 minutos.II. 

Extraía uma cópia da presente decisão e proceda a juntada nos autos n. 

22109-69.2018.811.0042 – código n. 530346.III. Int.IV. Cite-se e intime a 

requerida no endereço de fls. 212/verso. V. Tendo em vista a urgência da 

medida, determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo 

Oficial de Justiça plantonista.VI. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018. Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 523181 Nr: 15209-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IRIAN DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO KLUZKOVSKI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO BOM DESPACHO 

GALVÃO COSTA - OAB:19266/MT, EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 (...) Dispositivo:Posto isso, pronuncio Thiago Kluzkovski de Almeida 

(brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 017.992.111-85, portador da Carteira 

de Identificação RG n. 149.77.22.2 SSP/MT, filho de Dantes Pereira de 

Almeida e Maria Kluskovski, residente e domiciliado na Avenida B, Quadra 

n. 32, Casa n. 01, Bairro Carumbé, Cuiabá/MT) o que faço com fulcro 

assente no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 

2º, incisos I e IV e §2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 
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Penal e artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.- Recurso em liberdade:O 

acusado não poderá recorrer em liberdade, já que a base empírica 

utilizada para sustentar a prisão preventiva continua presente e, agora, 

com mais veemência. A narrativa desenvolvida na denúncia demonstra a 

periculosidade do acusado, pois agrediu a vítima com violência enquanto 

narrava que queria matar a mesma, ante os elementos até então colhidos 

nos autos. Diante do contexto fático produzido nos autos, persistem os 

elementos em relação a materialidade dos crimes e indícios de 

envolvimento do acusado, pois a dinâmica dos fatos, relacionado as 

constantes ameaças e agressões físicas, provocaram elevado temor. 

Também constato que o acusado descumpriu medida protetiva de 

urgência, demonstrando, no caso concreto, a necessidade da 

manutenção da prisão cautelar, em decorrência da periculosidade social e 

ao desrespeito às normas legais.(...).O Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido (...). Conclui-se, que a prisão preventiva não pode ser substituída 

com a aplicação de medida cautelar, ante a necessidade de 

acautelamento, especialmente, da ordem pública, em razão da 

periculosidade efetiva do acusado evidenciada pelas circunstâncias em 

que ocorreram os fatos criminosos.P. R. I. Cuiabá/MT, 14 de novembro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499785 Nr: 38881-44.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR, LCRMDO, MCR, YCRMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVARRIA - OAB:4.939, RAPHAEL FERNANDES FABINI - OAB:6.667

 Autos n. 38881-44.2017.811.0042.

I. Intime o requerido para comprovar se está submetendo a tratamento 

psicológico, trazendo relatórios mensais detalhados.

 II. Em decorrência da situação exposta e visando respeitar as atividades 

escolares e extracurriculares dos infantes defiro o pedido de fls. 862/867.

Sendo assim, determino que as visitas se realizem as sextas-feiras no 

período vespertino.

III. Oficie-se a equipe multidisciplinar com urgência para que tome ciência 

desta decisão, bem como para que indique o melhor horário para a 

realização das visitas, com vistas a não prejudicar a rotina e atividades 

dos menores, com relatório mensal no presente feito.

IV. Após, intime-se a requerente para que apresente os menores nas 

sextas-feiras, no local e horário informado pela equipe multidisciplinar.

V. Intime o requerido.

 VI. Dê-se ciência ao Ministério Público.

VII. Por fim, encaminhe o feito concluso para saneamento do processo.

 Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325619 Nr: 5186-75.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SGDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DORILEO, para devolução dos autos nº 

5186-75.2012.811.0042, Protocolo 325619, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104164 Nr: 8568-52.2007.811.0042

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DORILEO, para devolução dos autos nº 

8568-52.2007.811.0042, Protocolo 104164, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107981 Nr: 12276-13.2007.811.0042

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DORILEO, para devolução dos autos nº 

12276-13.2007.811.0042, Protocolo 107981, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359919 Nr: 22551-11.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHADDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDSCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA MARIA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 22551-11.2013.811.0042, 

Protocolo 359919, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523027 Nr: 15074-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELIO PEDRO 

NOVAIS DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

15074-58.2018.811.0042, Protocolo 523027, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

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.: 107438 Nr: 4282-16.2017.811.0063

 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, EAM, FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Gattass Pessoa 

Junior - OAB:12.264 MT, Osvaldo Roldão da Silva Neto - 

OAB:24362/O

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Defiro o pedido de juntada de documentos da DEDDICA formulado pelo 

Ministério Público. Da mesma forma, defiro o Requerimento do Ministério 
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Público e determino que seja oficiado à DEDDICA para que seja enviada 

cópia integral do IP nº 185/2017 que tem como suspeito Cesar Adriane 

Leôncio e como vítima Ana Julia Torres Cenci.

A defesa pleiteia a revogação da liminar que suspendeu o poder familiar 

do requerido, porem este Juízo entende que deveria ter sido interposto o 

recurso cabível à época da concessão da liminar, razão pela qual indefere 

o pedido formulado pelo requerido por entender tratar-se de pedido de 

reconsideração.

Este Juízo entende imprescindível, diante da gravidade dos fatos 

discutidos nestes autos, que o Requerido César Adriane Leôncio preste 

depoimento e apresente a suas considerações sobre os fatos.

Designo audiência para oitiva do Requerido para o dia 10/12/2018 às 15:30 

hrs.

 Intime-se o Requerido.

O advogado do Requerido sai desta audiência devidamente ciente e 

intimado da data da referida audiência.

 Oficie-se a DEDDICA solicitando que seja enviada no prazo de 05 dias, 

cópia integral do IP nº 185/2017 que tem como suspeito Cesar Adriane 

Leôncio e como vítima Ana Julia Torres Cenci.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 29779 Nr: 261-46.2007.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOfJ, LHHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770/O, Ivo Marcelo Spinola - OAB:13731/MT

 Pelo exposto, determino que: c) Intime-se o requerido por intermédio de 

seu patrono para que caso queira formule pedido de parcelamento do 

valor devido. D)Caso o requerido não quite a obrigação, e nem seja 

possível a realização de penhora para quitar a obrigação imposta, 

expeça-se Certidão de Inteiro teor, para que o exequente, caso queira 

realize o protesto do valor devido, nos termos do artigo 517, do código de 

Processo Civil, entregando-se a certidão ao Representante Ministerial. E) 

Após, diga o Ministério Público. F) Em seguida, voltem-me conclusos. G 

Publique-se para ciência da advogada Fernanda Silva Ferreira OAB/MT 

19.770. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Jorge Alexandre M. Ferreira - 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 89386 Nr: 1824-31.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RODRIGO SANTOS CARVALHO - 

PRCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos etc...,

 1) Defiro o requerimento do Ministério Público de folhas 265/266; 

Cumpra-se na forma requerida;

2) Após, com a juntada das informações, dê-se vistas ao Ministério 

Público para ciência e requisição do que entender devido;

3) Após, voltem-me conclusos.

Conforme Abaixo Transcrito:

A intimação da Empresa Energisa S/A, para que informe se o fato a UC 

6/2191407-2 é exclusiva para o tratamento HOME CARE da criança A. J. 

A. B. dos S., bem, como, remeta o demonstrativo de todos os débitos 

referentes á unidade em comento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111988 Nr: 3634-02.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLP, LBP, PPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio José Ferreira - 

OAB:OAB/MT 3.574, Josemar Honorio Barreto Jr - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no exposto, constata-se que o acesso à educação aos 

menores de quatro anos é oferecido de forma gradual, nos termos do 

artigo 208, I da Constituição Federal, bem como, através da Lei de 

Diretrizes e Bases da educação (Lei 9.394/96), restando definido a 

obrigatoriedade do acesso ao ensino público e dos 04 (quatro) anos aos 

17 (dezessete) anos, se não vejamos:

 Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria;

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013).

Isto posto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, dê-se vistas ao Ministério Público 

e à parte autora.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109143 Nr: 1292-18.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, TOG, TRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1292-18.2018.811.0063, Protocolo 109143, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105590 Nr: 2721-54.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PPLdS, 

MCCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2721-54.2017.811.0063, Protocolo 105590, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105194 Nr: 2376-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2376-88.2017.811.0063, Protocolo 105194, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 914-96.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IDODS, 

FDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 
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914-96.2017.811.0063, Protocolo 103410, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102890 Nr: 484-47.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DJdA, 

AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

484-47.2017.811.0063, Protocolo 102890, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101881 Nr: 5304-46.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CLdS, 

JLPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5304-46.2016.811.0063, Protocolo 101881, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100323 Nr: 3943-91.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRGGGO, MGdSGGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayra Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Orchel - OAB:9400/MT, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:OAB/MT-9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3943-91.2016.811.0063, Protocolo 100323, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92161 Nr: 942-35.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JVAdS, MCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 942-35.2015.811.0063, Protocolo 92161, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45065 Nr: 2090-23.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AdREdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:OAB/MT 17.459-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2090-23.2011.811.0063, Protocolo 45065, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101981 Nr: 5383-25.2016.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LRdS, 

SdCBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5383-25.2016.811.0063, Protocolo 101981, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87755 Nr: 62-77.2014.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDE, TRdS, GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helleny Araujo dos Santos - 

Defensora Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18.206/A, Sergio Benedito Bastos Parreiras - OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

62-77.2014.811.0063, Protocolo 87755, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110358 Nr: 2273-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPDQC, PHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

TATIANA VILLAR PRUDENCIO - OAB:9887B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2273-47.2018.811.0063, Protocolo 110358, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105653 Nr: 2773-50.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, NBdS, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2773-50.2017.811.0063, Protocolo 105653, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99961 Nr: 3642-47.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ELMT, TKdCM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:, TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3642-47.2016.811.0063, Protocolo 99961, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112616 Nr: 4102-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ASFB, 

ESFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUZA - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4102-63.2018.811.0063, Protocolo 112616, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104414 Nr: 1744-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT, WILSON PINHEIRO MEDRADO - OAB:16.355-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1744-62.2017.811.0063, Protocolo 104414, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112541 Nr: 4047-15.2018.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdJVC, MdJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074, Geraldo da Cunha Macedo - OAB:7.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4047-15.2018.811.0063, Protocolo 112541, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

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

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899 Nr: 1422-06.2003.811.0072

 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: Luiz Sérgio Ormondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janildes Luiza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Martinho Avallone 

Pires - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO 

ALEXANDRE DA SILVA, para devolução dos autos nº 

1422-06.2003.811.0072, Protocolo 899, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16931 Nr: 91-96.1997.811.0072

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Ormondes, Janildes Luiza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO 

ALEXANDRE DA SILVA, para devolução dos autos nº 

91-96.1997.811.0072, Protocolo 16931, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 12941 Nr: 146-32.2006.811.0072

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellen Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentina Evanita de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam da Costa Lima 

Meneses - OAB:5763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Cristina Noite Izabel 

- OAB:17566

 Vistos,

Verifico dos autos que em 18.11.2014 foi deferido o pedido formulado pela 

exequente para penhora de 20% dos subsídios da executada até a 

satisfação integral do débito (fls. 119).

 A executada opôs embargos (fls. 125/132), os quais foram julgados 

improcedentes (fls. 145).

 A executada interpôs recurso inominado que foi improvido para manter a 

sentença e autorizar a constrição de 20% da verba salarial (fls. 192/194).

Desse modo, defiro o pedido de fls. 322/324 para que seja oficiado ao 

órgão pagador para que proceda a penhora de 20% sobre os rendimentos 

líquidos (considerados os descontos obrigatórios) da executada até 

satisfação integral do crédito.

 Os valores deverão ser depositados, pelo órgão pagador, em conta 

judicial vinculada a este processo mediante a compensação de guia a ser 

e m i t i d a  a t r a v é s  d o  s i t e 

"http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do" e, 

posteriormente informado a este Juízo.

 Intimem-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131522 Nr: 5484-94.2018.811.0062

 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: Everson Zuliani de Brito, Jonathan Gonçalo da Silva 

Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Mattos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÍTOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21.325

 CERTIFICO para devidos fins, que procedi a INTIMAÇÃO, via DJE, dos 

advogados VÍTOR SCHMIDT FERREIRA e ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER,para comparecimento na audiência preliminar a ser realizada no 

dia 06/12/2019, às 19h:30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131634 Nr: 5595-78.2018.811.0062

 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): Representante Legal da Claro S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Anibal Pereira de 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 25.081/O

 CERTIFICO para devidos fins, que procedi a retirada de pauta da 

audiência preliminar designada para o dia 05/12/2018, às 19:00h, temdo 

em vista que o autor do fato mudou-se do endereço fornecido pela vítima, 

conforme constata às fls. 26, destes autos. CERTIFICO que o advogado da 

vitima, BRUNO ANÍBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO, será informado deste 

procedimento, via DJE, neste dia.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30825 Nr: 2286-57.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria Nova Jerusalém Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18100, Daniel Luis Padilha e Silva - OAB:11637, 

Miguel Garcia Nogueira - OAB:MT 18790, Willian Reis de Olegário - 

OAB:15266

 Nos termos do Provimento n. 54/2007-CGJ, impulsiono este feito com a 

finalidade de intimar o réu para que se manifeste acerca da informação de 

fl. 166 destes autos, no que se refere à testemunha Marcio Magnos 

Martins Siqueira.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39439 Nr: 1114-12.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Realeza Ltda Me, Sandra Nicoletti 

Araújo, Wagner José de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 24/04/2019, às 14h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25930 Nr: 657-82.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Everly de Moura, MT Wood Comércio e 

Beneficiamento de Madeiras, Mat. Para Const. E Transportadora Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ewerson Duarte da Costa - 

OAB:4842/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB/MT 

4.978

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 23/04/2019, às 14h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30825 Nr: 2286-57.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria Nova Jerusalém Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18100, Daniel Luis Padilha e Silva - OAB:11637, 

Miguel Garcia Nogueira - OAB:MT 18790, Willian Reis de Olegário - 

OAB:15266

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 25/04/2019, às 14h20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32137 Nr: 9280-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Leonardo de Oliveira - 

OAB:12911

 Vistos.

 Defiro o pedido ministerial retro e DETERMINO:

1. Intime-se o representante legal da empresa indiciada, na forma 

requerida à fl. 712, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a 

retirada da madeira depositada no Pátio Unificado, sob pena de ser 

declarado seu perdimento.

2. Comunique-se ao Coordenador do Pátio Unificado para conhecimento e 

providências.

3. Após, certifique-se nos autos os registros de identificação das 

motosserras apreendidas e depositadas neste juízo.

4. Decorrido prazo fixado no item 1, certifique-se e oficie-se ao 

Coordenador do Pátio Unificado requisitando informações quanto à efetiva 

restituição da madeira apreendida.

 5. Com a certidão mencionada no item 3 e com as informações prestadas 

pelo Coordenador do Pátio unificado, remetam-se os autos com vista à 

Promotoria de Justiça de Várzea Grande para que se manifeste, no prazo 

de 10 (dez) dias, quanto ao pedido de restituição das motosserras (fl. 

701/702), bem como quanto à destinação da madeira, caso permaneça 

depositada no Pátio Unificado.

6. Após, façam-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 355-82.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Achille Sotirios Liambos Neto, Achille Sotirios 

Liambos Neto (Bar do Bigode)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Tito Schenini 

Cademartori Neto - OAB:16.289-A

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 75 e 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 3 de dezembro de 2018, às 

15h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a empresa autora do fato, preferencialmente, por intermédio de 

seu número de telefone (fl. 64) e, alternativamente, por carta precatória, 

em seu endereço constante nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37468 Nr: 3585-35.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira Viana E Viana Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Themis Lessa da Silva - 

OAB:15355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan W. da Costa 

Oliveira - OAB:MT 13953, Themis Lessa da Silva - OAB:15355

 Vistos.

DESIGNO audiência preliminar para o dia 7 de fevereiro de 2019, às 17h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a autora do fato, preferencialmente, por intermédio de seu 

número de telefone constante à fl. 12. Caso reste infrutífera a intimação 

por meio telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, em seu endereço 

constante nos autos.

Intime-se ainda o d. defensor constituído à fl. 117.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37954 Nr: 113-89.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAS/MT, Márcia Beatriz Chaves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marconiel Pouzo de Amorim 

- OAB:15875E, Rafael Moraes Valente - OAB:21549, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 75 e 

DESIGNO audiência preliminar para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o autor do fato, preferencialmente, por intermédio de seus 

números de telefone constantes à fl. 52. Caso reste infrutífera a intimação 

por meio telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, no endereço 

declinado à fl. 51.

Intime-se, ainda, a d. defensora constituída à fl. 32.

 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40594 Nr: 1869-36.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Bortolli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussianey Vieira 

Vasconcelos - OAB:11.287, Mateus Cássio Lopes de Lima - 

OAB:19.495/O

 Vistos.

Em consonância com a cota ministerial de fl. 107, proceda-se a exclusão 

de LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA do polo passivo deste feito, 

procedendo-se as baixas e alterações necessárias.

DESIGNO audiência preliminar para o dia 5 de fevereiro de 2019, às 16h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a empresa autora do fato, preferencialmente, por intermédio de 

seu número de telefone constante à fl. 36. Caso reste infrutífera a 

intimação por meio telefônico, esta se fará no endereço indicado nos 

autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35303 Nr: 2202-22.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacadão de Madeiras Rio Branco Ind. E Com. 

Ltda - EPP, Rogerio Pagnhunsat, Claudenir Francisco Bonamigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:23.146-O

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência dos réus, 

que não foram citados e intimados (fl. 102). Redesigno a audiência para o 

dia 03-04-2019, às 14h30. Oficie-se ao Juízo deprecado informado a nova 

data de audiência, bem como postulando o cumprimento da carta 

precatória de citação e intimação dos réus. Os presentes saem intimados 

neste ato. Cumpra-se
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Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038431-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

NARA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT25096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038431-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO CARLOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer que promove Luiz Antonio Carlos em face do 

Município de Cuiabá, na qual pretende obter liminar para realização do "(...) 

exame CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA (...)”, 

para melhor elucidação de quadro de suspeita de neoplasia maligna. O 

parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que 

“Há urgência em decorrência da gravidade do quadro clínico.” (ID 

16540655). O documento de ID 16312549 demonstra que a parte autora 

está regulada sob o n.º 251315689, desde o dia 02.08.2018, para a 

realização de exame com classificação de risco emergencial. Preceitua o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Os 

princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição 

Federal, que IMPÕE ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o 

acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a 

saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, a 

distribuição gratuita de medicamentos, realização de exames, 

intervenções cirúrgicas, e procedimentos destinados ao adequado 

tratamento médico. Extrai-se a probabilidade do direito da parte autora do 

conjunto probatório apresentado, mormente comprovação de regulação, 

indicação médica para a realização do exame, corroborado pelo parecer 

técnico emitido pelo NAT, e necessidade imediata de atendimento. O perigo 

de dano se identifica ante a possibilidade de risco de agravamento do 

quadro clínico da parte autora. Ante o exposto, preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Município 

de Cuiabá que submeta a parte autora LUIZ ANTONIO CARLOS, CNS nº 

708.0048.8170.6926, ao exame de " cistoscopia e/ou ureteroscopia e/ou 

uretroscopia ", conforme prescrição médica, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de 

imposição de multa diária. Intime-se o requerido para o cumprimento da 

tutela de urgência ora deferida e o Gestor Municipal de Saúde ou outro 

responsável legal para conhecimento e providências, com a urgência que 

o caso requer. Ante as condições clínicas da parte autora, dispenso a 

audiência de conciliação. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando orçamento particular do pedido pleiteado para fins de verificação 

da competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para 

processar e julgar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e 

intime-se o requerido para, querendo, contestar, no prazo de 30 dias 

(Enunciado 1), e apresentar os documentos de que disponham para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Decorrido o prazo para contestar intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501975-92.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501975-92.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: HELIA APARECIDA VEXEL 

FONTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501953-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501953-34.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: HELIA APARECIDA VEXEL 

FONTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO AMAURI CASTRO DA ROSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002636-09.2018.8.11.0001 REQUERENTE: AUGUSTO AMAURI CASTRO 

DA ROSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 
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‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002637-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO TORRES BATISTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002637-91.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO TORRES 

BATISTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002614-48.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que os réus se abstenham 

imediatamente, de realizar, descontos previdenciários sobre o adicional 

noturno e insalubridade, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 (cem reais), 

ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte autora que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o 

devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os comprovantes financeiros apresentam mais de um desconto a título 
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de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal Federal, aos 

11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi 

atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não deve incidir 

desconto a título de contribuição previdenciária sobre as verbas não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto probatório 

carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e insalubridade pago à parte autora, até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 

163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 .  ( h t t p : / / p o r t a l . s t f . j u s . b r / p r o c e s s o s / d e t a l h e . a s p ?

incidente=2639193). [2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002595-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002595-42.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que os réus se abstenham 

imediatamente, de realizar, descontos previdenciários sobre o adicional 

noturno e insalubridade, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 (cem reais), 

ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte autora que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o 

devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os comprovantes financeiros apresentam mais de um desconto a título 

de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal Federal, aos 

11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi 

atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não deve incidir 

desconto a título de contribuição previdenciária sobre as verbas não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto probatório 

carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e insalubridade pago à parte autora, até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 

163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 .  ( h t t p : / / p o r t a l . s t f . j u s . b r / p r o c e s s o s / d e t a l h e . a s p ?

incidente=2639193). [2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEO MARCIO DA SILVA SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002608-41.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEO MARCIO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 
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maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNER SOARES DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002593-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADNER SOARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que os réus se abstenham 

imediatamente, de realizar, descontos previdenciários sobre o adicional 

noturno e insalubridade, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 (cem reais), 

ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte autora que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o 

devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os comprovantes financeiros apresentam mais de um desconto a título 

de contribuição previdenciária, contudo, aparentemente, estão incidindo 

apenas sobre adicional noturno, não há comprovação nos holerites que 

constam nos autos de desconto incidente sobre adicional de 

insalubridade. O Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o 

julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão 

geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”[1] 

Segundo a decisão proferida pelo STF, não deve incidir desconto a título 

de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos 

proventos de aposentadoria. O conjunto probatório carreado não permite 

excluir a hipótese de cobrança em desconformidade, de maneira que 

presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória, sendo a probabilidade do direito decorrente da comprovação 

de retenção, aparentemente, em valor maior que o devido e o perigo de 

dano do risco de se manter redução, em tese inapropriada, sobre verba 

de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela 

provisória para determinar aos requeridos que, no prazo de 15 dias, 

suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena 

de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por maioria, 

apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao 

recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não 

prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori 

Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em 

seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002644-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002644-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SILVERIO SOARES DE 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de “AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ”. Em síntese, diz a 

parte autora diz que sofre cobrança e pretende suspender a exigibilidade 
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de crédito tributário inscrito em dívida ativa. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, 

ainda que parcial, de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos para à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506126-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0506126-38.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: HELIA APARECIDA VEXEL 

FONTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002598-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIA LEMES DA CRUZ CAMPOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002598-94.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DEONIZIA LEMES DA CRUZ 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 
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impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002600-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA COUTINHO CANTALUPPI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002600-64.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZANGELA COUTINHO 

CANTALUPPI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO ELIAS DE AMORIM (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002602-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZANDRO ELIAS DE AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 
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amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL CARLOS DE SAMPAIO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002605-86.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JONIL CARLOS DE SAMPAIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002607-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIA CASTANHO DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002607-56.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JUSCINEIA CASTANHO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 
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que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002612-78.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA EUNICE DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CASSIA FIALHO JORGE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002613-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: REJANE CASSIA FIALHO 

JORGE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “c) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com sugestão de R$ 100,00 

(cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não 
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deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TADEU TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000568-23.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS TADEU TEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Homologa-se 

a desistência do recurso inominado interposto no Id. 13111050. 

Certifique-se o trânsito em julgado. Após, intimem-se as partes para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502593-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOARES DE FRANCA (REQUERENTE)

ANTONIO SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Aguarde-se o impulsionamento do processo pela 

parte autora pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos para extinção. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PADILHA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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, RECONHECE-SE a preliminar de 

ilegitimidade passiva referente ao pedido da parte reclamante de 

restituição da contribuição previdenciária e isenção do imposto de renda 

com restituição a partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso, 

RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição da pretensão autoral do 

período de 14/12/2012 a 15/03/2013, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a isenção do Imposto de Renda e 

que incide a contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 

quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença 

incapacitante, e CONDENAR a parte reclamada a restituir a parte 

reclamante os valores descontados referente ao Imposto de Renda e à 

contribuição previdenciária abaixo do dobro do limite máximo estabelecido 

para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, 

referente ao período de março/2013 a dezembro/2014, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. 

Intime-se a parte reclamante para apresentar o cálculo limitado ao período 

de março/2013 até dezembro/2014, para futura execução. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 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: 1000298-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INACIA DA SLVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA SAEL PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 275.026.601-78 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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, REJEITA-SE a preliminar alegada, e 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. De 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 
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mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 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 pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. 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: 1000032-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTIAGO PASINE (REQUERENTE)

PRISCILA MARTINS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar alegada, e 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. De 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 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 pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. P.R.I.C. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503732-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (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. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016992-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial juntando aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503756-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM MARQUES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/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: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$23.681,15 (vinte e três mil 

seiscentos e oitenta e um reais e quinze centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 12163826. O Executado concordou com o cálculo apresentado 

pela exequente. (ID 13388341). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

no valor de R$23.681,15 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e um reais e 

quinze 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, 06 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000626-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-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 valor de R$ 4.311,99 

(quatro mi trezentos e onze reais e noventa nove centavos), representada 

pela CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 1.1.012.971-7. Intime-se a parte exequente 

para que apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, após o 

trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 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, 19 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (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: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil/2015. 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. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(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: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora ANDREIA 

PEREIRA LUZ à audiência de conciliação, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9099/95 c/c 27 da 

Lei nº 12.153/2009, e condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, por aplicação do Enunciado nº 28 do FONAJE. Sem 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada no DJe. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002676-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(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: 07/02/2019 Hora: 11:50 , 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: 1001573-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE MELO PINHEIRO (REQUERENTE)

CLAITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

 

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. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intimem-se as partes recorridas 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, Defere-se 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Após, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002688-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SUZANA DE CAMPOS YOUSEF (REQUERENTE)

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:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: 12/02/2019 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002677-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON LUIZ REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LAVORATTI MAGALHAES OAB - MT24721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 07/02/2019 Hora: 12:00 , 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: 1002480-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FLORENCIO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

EMMANUEL OLIVEIRA NETO OAB - MT13.354 (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, JULGA-SE PROCEDENTE os embargos a 

execução, no que pertine ao excesso a execução, e HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de total de R$ 21.356,23 (vinte e um mil trezentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e três centavos). Intime-se a parte 

exequente para que apresente o título original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento, caso ainda não tenha sido entregue. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com as baixas necessárias. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

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. 

Arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501638-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO COLETO DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(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$ 18.977,04 (dezoito mil novecentos e setenta e 

sete reais e quatro centavos). 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, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002886-13.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE NUNES TUBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(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 total de R$ 25.580,45 (vinte e cinco mil quinhentos e 

oitenta reais e quarenta e cinco centavos). 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, 30 de agosto de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000738-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA MILLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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 total de R$ 474,93 (quatrocentos e setenta e quatro 

reais e noventa e três centavos). 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, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003374-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/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 no valor de 

R$1.157,30 (hum mil cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

1763-21.2009.811.0040 (Código 51445), em tramite junto 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 06 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000991-17.2016.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

IRANDI RODRIGUES SILVA (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)

 

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 (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$2.599,42 (dois mil quinhentos e 

noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 10567805. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se 

que a planilha de cálculo (Id. 10567805) apresentada pela parte exequente 

está em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser 

considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação 

da parte executada, in casu, o de ID 10567805, pois a partir daí tem-se a 

preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.599,42 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta 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. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 06 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505003-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIGUEIREDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$3.141,63 (três mil cento e quarenta e 

um reais e sessenta e três centavos), conforme planilha de cálculo id. 

7231574. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a 

planilha de cálculo (Id. 7231574) apresentada pela parte exequente está 

em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 7231574, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.141,63 (três mil 

cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos). No que tange ao 

pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." 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, 06 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000637-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S 

(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 no valor de 

R$14.080,80 (quatorze mil oitenta reais e oitenta centavos), referente a 

honorário advocatício como defensor dativo. Intime-se a parte exequente 

para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para 

fins de cancelamento. 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. 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”. 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: 0501701-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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 total de R$ 28.408,12 (vinte e oito mil quatrocentos e 

oito reais e doze centavos). 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, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001278-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA SAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (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 total de R$ 23.592,30 (vinte e três mil quinhentos e 
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noventa e dois reais e trinta 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, 30 de agosto de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003115-70.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUANDERSON FERMINO DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 total de R$ 2.211,93 (dois mil duzentos e onze reais e 

noventa e três 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, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504688-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE JESUS ROBLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 55.427,54 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza."Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. E, após, 

arquive-se com a baixa necessária. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002182-97.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

JOVANIL DE ASSUNCAO CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 total de R$ 34.953,23 (trinta e quatro mil novecentos e 

cinquenta e três reais e vinte e três 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, 24 de agosto de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002679-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

MT SAUDE (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: 19/02/2019 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500071-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES FERREIRA (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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$2.597,87 (dois mil quinhentos e 

noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 11239789. O Executado manifestou concordando com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 12767165). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.597,87 (dois mil quinhentos e 

noventa e sete reais e oitenta e sete centavos). Transitada em julgado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 516 de 730



expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002680-28.2018.8.11.0001

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: 08:40 , 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. 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-10 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Processo Número: 1002681-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/02/2019 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1002683-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SANTOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA SANTANA OAB - MT23570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500697-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/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 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 $ 

39.883,58 (trinta e nove mil reais e oitocentos e oitenta e três reais e 

cinquenta e oito centavos), referentes a Certidão de Crédito n° 

9.9.091.602-2, expedida pela SAD em 11/04/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Intime-se a parte exequente para que apresente a 

Certidão de Crédito original no Cartório, após o trânsito em julgado, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002685-50.2018.8.11.0001

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: 08:50 , 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003418-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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 no valor de 

R$7.931,54 (sete mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

n º  2 4 5 9 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  4 8 6 9 - 8 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6  e 

84-55.2015.811.0046, em tramite junto a 2ª Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Comodoro/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 
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elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002416-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILSON CARVALHO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

GERONALDO MARTELLO FOSS OAB - 458.137.019-15 

(REPRESENTANTE)

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 total de R$ 31.153,29 (trinta e um mil cento e cinquenta 

e três reais e vinte e nove centavos). 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, intime-se a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. E expeça-se o correspondente ofício 

requisitório, 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, 27 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500721-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/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 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$ 37.545,65 (trinta e sete mil quinhentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e cinco 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. Intime-se a parte exequente para que 

apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, após o trânsito em 

julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. 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, 27 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500694-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/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 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$ 36.684,19 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta 

e quatro reais e dezenove 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. Intime-se a parte exequente para que 

apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, após o trânsito em 

julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. 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, 27 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002603-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON JOAO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (EXECUTADO)

Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (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: 12/02/2019 Hora: 11:10 , 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; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para que apresente(m) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009.Expeça-se o necessário. Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003309-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/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 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$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao honorário pericial 

do processo de nº 23015-14.2008.8.11.0041 – Código 352717, em tramite 

junto a 8° Vara Civel da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 8° Vara Civel da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

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-MT, 27 de agosto de 2018. Gabriela 
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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: 1000481-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

DAYANA ITACARAMBY DE CASTRO OAB - MT19606/O (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: “(...) 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500608-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDE GALLI FERREIRA (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: 1002586-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/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: 07/02/2019 Hora: 11:10 , 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; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora 

para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, cópia integral do processo 

Numeração Única: 32432-44.2015.811.0041 - Código: 1021028, em 

tramitação junto a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, 

para fins de avaliação de eventual prevenção. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.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: 1002643-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONY GONCALO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/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: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002682-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARCHESIN DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002682-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA MARCHESIN DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora requer seja determinado ao 

DETRAN/MT que impulsione o processo administrativo protocolo n.º 

381679/2018, de 30/07/2018, relativo a requerimento de substituição de 

placas de veículo por suposta clonagem. A Resolução CONTRAN Nº 670 

DE 18/05/2017, publicada no Diário Oficial da União de 22 de maio de 2017, 

regulamenta o processo administrativo próprio. Notifique-se o 

representante judicial da autarquia ré para que se manifeste, sem prejuízo 

a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 

72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 

8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505366-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0505366-55.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 
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sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCIANO AUGUSTO NEVES - (CPF 474.078.161-15) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO - (CNPJ 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$2.951,93 - cálculo no Id. 9687054. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$103,52 Valor total bloqueado: R$3.055,45 (três mil cinquenta e cinco 

reais quarenta e cinco reais). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002684-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA SOUZA JARDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002684-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GILDA SOUZA JARDIM 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança. Em síntese, afirma a requerente que é servidora pública 

integrante dos quadros do Município de Cuiabá e teve retido pelo réu valor 

correspondente à pensão alimentícia que era devida ao neto, por força de 

decisão judicial. Afirma que embora descontada do subsídio a importância 

correspondente a pensão não foi repassada ao beneficiário, de modo que 

pretende seja devolvida. Pede “(...)a imediata restituição à GILDA SOUZA 

JARDIM da inteira quantia retida no cofre da Secretaria Municipal de Saúde 

de Cuiabá/MT, descontada desde abril de 2012, à título de pensão 

alimentícia,(...)”. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie incide vedação ao deferimento 

da tutela na forma pretendida, haja vista que determinar pagamento de 

valores que a requerendo afirma indevidamente retidos implica em 

condicionar a Fazenda Pública a realizar liberação de recurso, o que não é 

possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos 

pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 9494/97[2]. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial para apresentar demonstrativo de cálculo relativo 

aos valores que pretende cobrar, devidamente atualizado até a data da 

distribuição, para fins de avaliação da competência do juízo. Após 

apresentada a petição de emenda, a qual fica desde logo recebida 

estando o valor compatível com o limite de alçada definido pela Lei 

12.153/09, designe-se audiência de conciliação e cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal [1] Art. 

1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de 

recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas 

autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito 

em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). g.n.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002686-35.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GLEILTON DE OLIVEIRA 

MONTEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. Em síntese, diz a parte 

autora diz que sofre cobrança e pretende suspender a exigibilidade de 

crédito tributário inscrito em dívida ativa bem como do protesto lavrado. A 

Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, 

nos termos do art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A 

instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação, ainda que parcial, de crédito inscrito em 

dívida ativa, firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de 

Justiça possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — 

AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 
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Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002687-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança com pedido de tutela de urgência. Indefiro o pedido de 

tutela cautelar de exibição de documento em razão da sua 

dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º da Lei 12.153/09. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO, com as advertências legais e intime-se para apresentar a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037050-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E FREZADORA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES OAB - MT20532/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037050-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TORNEARIA E FREZADORA 

VITORIA LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de 

“AÇÃO ANULATÓRIA com pedido de liminar”. Em síntese, diz a parte 

autora diz que sofre cobrança e pretende “(...)suspender a exigibilidade 

da CDA nº2018721298, por consequência o protesto existente no cartório 

do 4º oficio desta comarca(...)”. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a competência 

para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida vara ocorreu no 

dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, 

em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à 

suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, ainda que parcial, 

de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – 

AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 

22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE 

EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – 

PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA 

FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE 

AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – 

COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO 

DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A 

EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) 

constitui uma regra de modificação da competência, fazendo com que as 

causas conexas sejam reunidas para obter julgamento conjunto, com o 

escopo de evitar decisões conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 

2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 

13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda Seção – Publicação – Dje 

19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 

117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - Número do 

Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do teor da 

jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos para à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503483-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBERTO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503483-10.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO ROBERTO CURVO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença que se processa na forma 

do o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado 

no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Expedida RPV não houve adimplemento 

pela Fazenda Pública (id. 12585358 - certidão). O cálculo foi atualizado 

conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM (id 16479699). O art. 13, 

II, § 1°, da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 
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sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determino o sequestro do valor devido e não adimplido, via BacenJud, nos 

seguintes termos: Exequente: Rodrigo Roberto Curvo – (CPF n° 

799.236.231-49 ). Executado: Estado de Mato Grosso – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$ 32.265,14 (cálculo id. 16479699). 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$32.265,14 

(trinta e dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 5 dias 

(art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o silêncio 

autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. Nada 

sendo requerido expeça-se o alvará Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição 

legal [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827808 Nr: 5425-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ABDI PEREIRA DA CUNHA, GENILDA 

ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 5425-60.2016.811.0003, 

Protocolo 827808, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825450 Nr: 4790-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IZAURA VEHNER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 4790-79.2016.811.0003, Protocolo 

825450, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

PROCEDIMENTO N°: 196956/2018

SOLICITANTE: CICLO SPORT COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA – EPP

ADVOGADO DA SOLICITANTE: DR. JULIANO DA SILVA BARBOZA – 

OAB/MT 14.573

SOLICITADA: CRISLAINE ROSA GOMES

ADVOADO (A):

 DESPACHO

Vistos.

Previamente ao exame do acordo levado a efeito entre as partes, intime-se 

o interessado para que no prazo de 05 (cinco) dias venha apresentar o 

contrato social da empresa solicitante.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 12 de novembro de 2018.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387135 Nr: 872-82.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLAVIO NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIO JOUTI, VIRGINIA ETSUKO NAKA, NEIDE 

RAMOS ROCHA, ESPOLIO DE LAZAIR FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 872-82.2007.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESPÓLIO DE FLAVIO NEVES DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: MORIO JOUTI e VIRGINIA ETSUKO NAKA e ESPOLIO 

DE LAZAIR FERREIRA ROCHA e NEIDE RAMOS ROCHA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espolio de Lazair Ferreira Rocha, Cpf: 

32781180149, Rg: 095312 SSP MT, Requerido(a): Morio Jouti, Cpf: 

00375101187, Rg: 264636 SSP PR, Representante (requerido): Neide 

Ramos Rocha, Cpf: 54864240868, Rg: 74551-3 SSP MT, Requerido(a): 

Virginia Etsuko Naka, Cpf: 00375101187, Rg: 37871-7 SSP PR, todos 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 354,46

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 140,22

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 14 de novembro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441925 Nr: 10594-38.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA GOUVEIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 10594-38.2010.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BENVINDA GOUVEIA DE LIMA

PARTE REQUERIDA: WELLINTON DA SILVA SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Wellinton da Silva Santos, Cpf: 

93174870178, Rg: 1394067-8 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 354,46

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 140,22

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 14 de novembro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 1115-75.1997.811.0003

 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: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1115-75.1997.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA GOMES

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Maria Aparecida Gomes, Cpf: 53189701172, 

Rg: 130.455-63 SSP MT, Filiação: Jose Severiano Gomes e Geralda de 

Aquino Gomes, data de nascimento: 02/10/1969, brasileiro(a), natural de 

Pedra preta-MT, convivente, aposentada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 119,72

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 280,44

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 92,27

Rondonópolis - MT, 14 de novembro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1012229-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (RÉU)

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (RÉU)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012229-56/2018 Ação: Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Autor: José 

Rodrigues da Silva EPP. Réus: Adirceu Carlos Jeronimo e Outro. Vistos, 

etc. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA EPP, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Despejo c/c Cobrança de 

Aluguéis” em desfavor ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, ADIRCEU CARLOS 

JERÔNIMO JUNIOR, com qualificação nos autos, VILA RICA MOTORS, 

JERÔNIMO E JERÔNIMO JUNIOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) manifestando acerca da eventual ilegitimidade da ré Vila 

Rica Motors, Jerônimo e Jerônimo Junior LTDA, eis que não participara do 

contrato de (fl. 21/27 – correspondência ID 16309012) (art. 319, II, CPC); 

b) indicando o correto valor pretendido pelo autor, eis que o valor 

informado no item “b” do tópico “dos pedidos” (fl. 13 – correspondência ID 

16309007, fl.11) difere do valor constante nos fatos (fl.06 – 

correspondência ID 16309007, fl.04) (art. 319, IV, CPC); c) informando o 
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correto valor da causa, considerando a soma dos aluguéis devidamente 

atualizados, nos termos do art. 58, inciso III, da Lei 8.245/91; d) recolhendo 

as custas e taxas remanescentes, considerando o valor da causa 

devidamente retificado, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo; Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012438-25.2018.8.11.0003

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:

MARTA CRISTINA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012438-25/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executada: Marta Cristina Rodrigues. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de MARTA CRISTINA RODRIGUES, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciárias, bem 

como, comprovar seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 13 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012463-38.2018.8.11.0003

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:

PAULO AUGUSTO ARAUJO WEHNER - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012463-38/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executados: Paulo Augusto Araujo Wehner – ME e 

Outro. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de PAULO AUGUSTO ARAUJO WEHNER – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, e PAULO SERGIO WEHNER, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas judiciárias, bem como, comprovar seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 13 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012395-88.2018.8.11.0003

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:

E. A . SALOMAO JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012395-88/2018 Ação: Regresso Autor: Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT. 

Réu: E. A. Salomão Junior - ME. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Regresso contra Devedor Solidário” em 

desfavor de E. A. SALOMÃO JUNIOR - 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, recolher as custas e taxas judiciárias, 

bem como, comprovar seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012452-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DUQUES FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012452-09/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A. Réu: 

Paulo Duques Feitoza. Vistos, etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de PAULO 

DUQUES FEITOZA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de 

forma pormenorizada, devendo constar expressamente com quais 

parcelas encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do 

CPC; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido 

o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012310-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA GALVÃO FREIRES (REQUERIDO)

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

ANTONIO CARMEN (REQUERIDO)

ERICK VINICIUS G. FLORENCIO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012310-05/2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores 

e Indenização por Danos Morais Autor: Anderson Aparecido da Silva. 

Réus: CCB Brasil S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Outros. 

Vistos, etc. ANDERSON APARECIDO DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Rescisão Contratual 

c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais” em desfavor 

CCB BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, ERICK VINICIUS G. FLORENCIO, ANTONIO 

CARMEN e JULIANA GALVÃO FREIRES, sem qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando correta e completamente 

todos os réus, eis que tal diligência compete à parte autora, nos termos do 

artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP; b) narrando de forma pormenorizada os fatos contidos na 

peça vestibular, incluindo datas correspondentes aos fatos, eis que 

ausentes, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil; c) 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 14 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011321-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011321-96/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais Autora: Erica Cristina de Oliveira. Réu: Universidade Pitágoras 

Unopar. Vistos, etc. ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais” em desfavor de UNIVERSIDADE 

PITÁGORAS UNOPAR, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, elucidando na peça 

vestibular a data correta do início e término da graduação da parte autora, 

eis que a data constante nos fatos difere da documentação acostada aos 

autos, nos termos do artigo 319, III, 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., 14 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012503-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPERON COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CASTELHANO LEMOS OAB - PR50531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DANIEL SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012503-20/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Curitiba - PR 

Autor: Brasperon Comércio de Cereais Ltda. Réu: Natanael Daniel Silva. 

Vistos, etc. BRASPERON COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de NATANAEL DANIEL SILVA, com qualificação 

nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, carrear aos autos comprovante do recolhimento das custas 

e taxas judiciárias, eis que o documento de (fl.85 – correspondência ID 

16522823) é ilegível (cortado), nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 14 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012502-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012502-35/2018 Ação: Cobrança de Seguro Autor: Gilberto Gonçalves 

de Souza. Ré: Mapfre Vida S/A. Vistos, etc. GILBERTO GONÇALVES DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança de Seguro” em desfavor de MAPFRE VIDA 

S/A, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fl.18 e fls.20/27 – correspondência ID 16520483, fl.03; ID 

16520743; e, ID 16520749), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’ de (fl.7 – correspondência 

ID 16520451, fl.04), 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: Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 04 de fevereiro de 2019, às 09h00min, no CEJUSC. 

Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista 

dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 14 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003846-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEIXEIRA LORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1003846-26/2017 

Ação: Indenização Autor: João Teixeira Lordeiro. Ré: Tricard 

Administradora de Cartões Ltda. Vistos, etc. Observa-se dos autos que 

os advogados – Dr. Roberto Gonçalves Ferreira e Dr. Thalles Rezende 

Lange de Paula – manifestaram-se em diversas oportunidades em favor 

da parte autora, entretanto, não possuem instrumento procuratório – eis 

que o constante de (fls.32/33 – correspondência ID 8173041 e ID 

8173070) encontra-se apócrifo, assim, determino a intimação da parte 

autora, para que no prazo de (5) cinco dias, regularize a representação 

(art.104, CPC), bem como, manifeste-se acerca do petitório de (fls.110/115 

– correspondência ID 16100487 a ID 16368821), sob as pena da lei. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000462-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000462-55/2017 Ação: Nulidade de Ato Jurídico Autora: Edson Estevão 

Rey Molina. Ré: CDL/SPC – Câmara de Dirigentes Logística, Serviços de 

Proteção ao Crédito. Vistos, etc. Considerando o ofício acostado aos 

autos à (fl.68 – correspondência ID 16393884, fl.03), hei por redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 10h00min, 

no CEJUSC. Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para, 

no prazo de (5) cinco dias, manifestar-se acerca do ofício de (fl.68 - 

correspondência ID 16393884, fl.03). Expeça-se carta precatória, 

observando-se o determinado à (fl. 53 – correspondência ID 11218950). 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003197-61.2017.8.11.0003

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:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARISE & PARISE LTDA - ME (RÉU)

JAIR FRANCISCO PARISE (RÉU)

GENI GALVAN PARISE (RÉU)

JULIANDRA PARISE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003197-61.2017 Ação: Reintegração de Posse Autora: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Réus: Parise & Parise Ltda Me 

e Outros. Vistos, etc... Analisando as questões trazidas à liça nos 

(ids.11163058; 12870880; 13263110; 13329223), não verifico como possa 

acolher a pretensão formulada pelos réus, haja vista que em 

desconformidade com a decisão superior de (id.11281205), assim, indefiro 

e, via de consequência, determino à serventia para que expeça mandado 

de reintegração de posse, em cumprimento à decisão concedida no 

Agravo de Instrumento nº 1001139-94.2017.8.11.0000, mediante as 

cautelas de estilo. De outro lado, intimem-se as partes, via seus 

procuradores, para que no prazo de (10) dez dias, informem se possuem 

interesse na produção de provas. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005293-83.2016.8.11.0003

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:

EDVALDO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005293-83.2016 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Administradora do Consórcio Nacional Gazin Ltda. Executado: 

Edvaldo Mendes da Silva. Vistos, etc... Acolho o pedido de emenda de 

(id.16233324; id.16233325), mediante as cautelas de estilo. Expeça-se o 

necessário conforme requerido no (id.16233324). Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000536-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR MIRANDA DE GODOI (REQUERIDO)

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

MOHAMED IBRAHIN CHARANEK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000536-75.2018 Ação: Carta Precatória Requerente: Fabiano José 

Machado de Oliveira. Requeridos: Serve Bem Supermercado Ltda Me e 

Outros. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.15670336) e com fulcro no artigo 393, §2º da C.N.G.C/TJMT, solicite-se 

ao juízo deprecante as providências cabíveis, com prazo de (30) trinta 

dias, sob pena de devolução imediata. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97782 Nr: 9326-32.1999.811.0003

 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: ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO, AGROPECUARIA 

CARIMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 9326-32.1999.811.0003, Protocolo 

97782, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401859 Nr: 15364-79.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PELLEGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:12.465-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Sul 

América Cia Nacional de Seguros, assim, via de consequência, mantenho 

a decisão de (fls.207/210v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,14/novembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 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 da advogada UILLERSON FERREIRA DA SILVA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735533 Nr: 15077-09.2013.811.0003

 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: WESLEY MOREIRA RUVER SD/PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE EXEQUENTE 

para no prazo legal manifestar-se nos autos quanto à impugnação de fls. 

160/166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401949 Nr: 15480-85.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245, RENATA MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909

 Dos advogados das partes, para manifestarem sobre o teor do ofício de 

197 verso e decisão de fls. 198, no prazo de (15) quinze dias, nos autos 

de Carta Precatória n. 29-98.2014.811.0027 - Código 32790 da Comarca 

de Itiquira - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737368 Nr: 239-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGLE IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o autor tenha peticionado a juntada do comprovante do 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a mesma não 

acompanhou a petição de fls. 105ss, razão pela qual, intimo a parte 

autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a), para que comprove nos 

autos o recolhimento da referida diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806630 Nr: 16892-70.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIR KASECKER JUNIOR, WALQUIRIA AIRICH 

CORREA KASECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, desfavor de JOCIR KASECKER JUNIOR e WALQUIRIA AIRICH 

CORREA KASECKER, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas, uma vez 

que beneficiária 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., 14/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.: 718513 Nr: 13976-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 13976-68.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autor: BV Financeira S/A

Réu: Valdomiro Alves dos Santos Neto

 Vistos, etc...

 BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO, com qualificação 

nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de 

extinção (fl.87/87v), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de 

VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO, todos com qualificação nos 

autos.
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 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 14/novembro/2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726943 Nr: 7848-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICY DE OLIVEIRA COSTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A - UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO 

- OAB:22.325, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JÚNIOR - 

OAB:11278-B-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 7848-95.2013

 Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Greicy de Oliveira Costa Viana

Ré: Iuni Educacional S/A

 Vistos, etc...

 GREYCI DE OLIVEIRA COSTA VIANA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado postulou a extinção do processo (fl.261), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

GREYCI DE OLIVEIRA COSTA VIANA, em desfavor de IUNI EDUCACIONAL 

S/A, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com 

fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 14/novembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 268559 Nr: 2182-70.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, SERGIO MOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Intimação dos advogados das partes para ciência do autor de penhora 

juntado aos autos, fls. 279, no qual não constou na certidão do oficial de 

justiça de fls. 259.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14122 Nr: 262-47.1989.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO CARVALHO SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA ROCHA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 262-47.1989.811.0003, 

Protocolo 14122, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295225 Nr: 9677-97.2002.811.0003

 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: HELEN JANE FERREIRA PRATES, LUIS CARLOS 

MOREIRA PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JONES FERREIRA, JAMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etewaldo de Oliveira Borges 

- OAB:1614, PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO - OAB:50.611-RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RITA DE KASSIA SILVA WEBER, para 

devolução dos autos nº 9677-97.2002.811.0003, Protocolo 295225, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768514 Nr: 1501-75.2015.811.0003

 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: LUCAS CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, 

ELISANGELA PUERRO DO NASCIMENTO, MARIA CONCEIÇÃO MEZA 

PUERRO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ALVES 

ATHAIDE, para devolução dos autos nº 1501-75.2015.811.0003, Protocolo 

768514, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746903 Nr: 6109-53.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ROBERTO BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:297.608/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FERNANDO 

TAVARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

6109-53.2014.811.0003, Protocolo 746903, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012477-22.2018.8.11.0003

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:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012477-22/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: R. Balke & Balke Ltda - ME. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente ação de Busca e Apreensão em 

desfavor de R. BALKE & BALKE LTDA - ME, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada 

a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 14 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003444-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS0003556A (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENITO VICENTE DE SOUZA (RÉU)

DENUNCIADO À LIDE - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS (RÉU)

M. C. Ferreira ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHIARA MELINA NEVES DE OLIVEIRA OAB - SP279829 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SILVEIRA LOCATELLI OAB - SP242161 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003444-76.2016 Ação: Ressarcimento Autora: Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Réus: M. C. Ferreira Me e Laurentino Vicente de 

Souza. Vistos etc... PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de M. C. FERREIRA ME E LAURENTINO 

VICENTE DE SOUZA. Devidamente citados, apresentaram contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa. Denunciada à 

lide a seguradora Brasil Veículos Cia de Seguros, restou citada, 

entretanto, permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos,. D E C I D O: 

Rejeito os embargos de declaração de (id.9963332), ante a ausência de 

comprovação de hipossuficiência pelos réus. De outro lado, com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003082-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OVILDO DE OLIVEIRA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003082-74.2016 Ação: Revisional c/c Consignação em Pagamento Autor: 

Ovildo de Oliveira Vilela. Réu: Banco Volkswagen S.A. Vistos etc... 

OVILDO DE OLIVEIRA VILELA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 
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BANCO VOLKSWAGEN S.A. Devidamente citado, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos,. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004102-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN CONDE (EXECUTADO)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

C REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

CLAYTON REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004102-32.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Atacadão S.A. Executados: R. Balke & Balke Ltda Me e Outros. Vistos, 

etc... Analisando a pretensão formulada no (id.15543023) e considerando 

a ausência de comprovação nos autos sobre o andamento do Agravo de 

Instrumento interposto pela exequente (id.15410516, pág.3), hei por bem 

em acolher parcialmente o pedido dos executados, assim, determino a 

intimação pessoal do representante legal da exequente, para que no prazo 

de (20) vinte dias, cumpra a decisão de (id.14742085), sob pena de multa 

diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$40.000,00 (quarenta 

mil reais). Neste sentido, a jurisprudência assente que: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS - DEFERIMENTO - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE DE 

FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E LIMITE. I - A multa diária para o caso de 

eventual descumprimento da ordem judicial é possibilidade prevista no art. 

537 do CPC e deve ser fixada obedecendo aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de forma a compelir aquele a que se destina a cumprir 

a obrigação, sem significar enriquecimento sem causa da outra parte. II - 

No caso em apreço, prevalece a multa diária fixada pelo juiz em valor 

razoável e com prazo suficiente para cumprimento da decisão. Todavia, 

verificando-se que o magistrado não limitou a sua incidência, impõe-se 

reformar em parte a decisão agravada, a fim de evitar eventual excesso 

ou, ainda, o enriquecimento sem causa da parte contrária.”(TJ-MG - AI: 

10000170262067001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

12/09/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/09/2017) (Grifo nosso). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002930-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE CESCONETTO (EXECUTADO)

GILSON SILVA TENORIO (EXECUTADO)

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002930-89.2017 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Transpantanal Transporte Ltda Me. Executada: Rodotempo 

Transportes e Logística Ltda. Vistos, etc... TRANSPANTANAL 

TRANSPORTE LTDA ME, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, devidamente qualificada 

e após o trâmite do feito, requereu a “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica da Executada”, fundada nas alegações de (id.11361068; 

id.11361080; id.11361103; id.11361117; id.11608269; id.11608279; 

id.11608289; id.11708251; id.11708284). Instaurado o incidente 

(id.11727055) e devidamente citados, apenas o sócio Ronaldo José 

Cesconetto apresentara defesa no (id.13906772), impugnada pelo 

exequente no (id.14746539), vindo-me conclusos. D E C I D O: Pois bem, a 

sociedade civil ou comercial tem individualidade própria, não se 

confundindo com as pessoas dos sócios e tal tem amparo na norma civil, 

qual seja, “as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus 

membros”. Essa regra, porém, é derrogada às vezes por um fenômeno a 

que se tem dado o nome de desconsideração da pessoa jurídica. Pode-se 

conceituar a teoria da desconsideração como sendo um afastamento 

momentâneo da personalidade jurídica da sociedade, para destacar ou 

alcançar diretamente a pessoa do sócio, como se a sociedade não 

existisse, em relação a um ato concreto e específico. Sua aplicação não 

suprime a sociedade, nem a considera nula, apenas, em casos especiais, 

declara-se ineficaz determinado ato, ou se regula a questão de modo 

diverso das regras habituais, dando realce mais à pessoa do sócio do que 

à sociedade. Inicialmente cabe ressaltar que a executada, consoante os 

documentos de (id.11708284), é constituída de uma sociedade por cotas 
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limitadas e, assim, os bens particulares dos sócios só irão responder pela 

dívida em caso de despersonalização da pessoa jurídica, como preleciona 

o artigo 596 do Código de Processo Civil, in verbis: “Os bens particulares 

dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos 

previstos em lei”. A desconstituição da personalidade jurídica é 

especialíssima e pressupõe a presença dos requisitos do artigo 50 do 

Código Civil, quais sejam: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 

pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. 

Compulsando os autos, verifica-se que fora instaurado o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica no (id.11727055), 

determinando a citação dos sócios, a qual restou concretizada, tendo 

apenas o sócio Ronaldo José Cesconetto apresentado defesa 

(id.13906772), aduzindo que a dívida fora contraída pelo sócio Gilson Silva 

Tenório, de forma pessoal e unilateral, escusando expressamente a sua 

responsabilidade e, instado a se manifestar, o exequente refutou as 

alegações, pugnando pelo acolhimento do pedido (id.14746539). 

Analisando detidamente a questão, conclui-se que o pleito do exequente 

merece acolhimento, senão, vejamos: Até o momento, a parte executada 

não pagou seu débito e nem ao menos apresentou bem idôneo e 

desembaraçado à penhora, a fim de garantir a execução que se arrasta, 

sem sucesso, bem como, as alegações do sócio Ronaldo José 

Cesconetto, não possuem provas contundentes a prosperar. Ademais, as 

tentativas de realização de penhora on line no CNPJ apresentado, foram 

ineficazes, pois, não foram encontrados valores e, ainda, a busca de 

bens móveis e imóveis também resultaram inexitosas. Assim, por estarem 

presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da 

personalidade jurídica, conclui-se pelo deferimento do requerido pelo 

exequente. E nesse sentido, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA – PROCESSO AUTÔNOMO – DESNECESSIDADE – INCIDENTE 

PROCESSUAL NOS PRÓPRIOS AUTOS – SUPERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL 

– CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA – DESVIO DE FINALIDADE 

ESTABELECIDA NO OBJETO SOCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO 

JUÍZO A QUO – PREVISÃO LEGAL DE MAJORAÇÃO PELO JUÍZO AD 

QUEM – RECURSO DESPROVIDO. Em consonância à interativa 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração da 

personalidade jurídica poderá ser deferida, por meio de incidente 

processual, nos próprios autos da ação de execução, mostrando-se 

dispensável a instauração de processo autônomo. Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. O tribunal, ao 

julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos 

do artigo 85, § 11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba 

pelo Juízo a quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios 

em sede recursal. Precedente do STJ.” (TJMT - AI: 

01462384920168110000 146238/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2017, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURIDICA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 

QUE AUTORIZAM A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica necessita o 

atendimento de pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil e/ou 

do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso. O 

contexto fático revela situação de inatividade e ausência de patrimônio 

penhorável em prejuízo da parte exequente que autoriza a medida. Os 

elementos existentes são suficientes para autorizar a inclusão dos sócios 

no pólo passivo da execução.” (TJMT, AI 49492/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) (Grifo nosso) Assim, pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido apresentado pelo sócio no (id.13906772) e 

JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica da executada (id.11361068), com fundamento no artigo 50 do 

Código Civil, legitimando os sócios a figurarem no polo passivo da 

demanda. Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001080-97.2017.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001080-97.2017 Ação: Execução de Penhor Rural Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT. Executados: Erlam Cezar Lopes e José Pereira 

da Silva. Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Execução de Penhor Rural’, que move 

em desfavor de ERLAM CEZAR LOPES E JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificados, ingressou nos autos com o petitório de 

(id.16115724; id.16115721), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando 

a pretensão do exequente no (id.16115724), hei por bem em acolher o 

pedido de alienação do imóvel penhorado no (id.10025818), seguindo as 

novas regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil e pelo Conselho 

Nacional de Justiça. Homologo a avaliação do imóvel de (id.16102327). De 

outro ponto, com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, 

determino a realização de leilão público para alienação do imóvel 

penhorado no (id.10025818) e, via de consequência, nomeio para o 

encargo o Dr. SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, Leiloeiro Público 

Oficial, matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 21/2012, em 

consonância com o disposto no artigo 883 do mesmo códex legal. O 

Leiloeiro restará compromissado quando da sua intimação desta decisão. 

Determino ao leiloeiro que designe dia e horário para realização do leilão 

presencial e on line, simultaneamente, no átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Rio Branco, nº 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis – Mt e 

no site do leiloeiro www.mlleiloes.com.br. Deverá o leiloeiro divulgar sua 

realização nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens 

(outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes 

sociais, etc), informando o site da internet e o que mais for necessário 

para o leilão eletrônico, e demais providências elencadas pelos artigos 

884, 886 e 887, todos do Código de Processo Civil. Da ciência e/ou 

intimação da alienação judicial: O executado será intimado do leilão por 

meio do seu advogado, caso não tenha procurador constituído nos autos, 

será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço 

constante do processo, do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial 

de Justiça (art. 889, I, CPC). Sendo frustrados os meios ora elencados, o 

executado será tido por intimado pela publicação do edital na imprensa 

oficial (art. 889, parágrafo único, CPC). O coproprietário, meeiro ou titular 

de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula, etc) também 

deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema 

informatizado da Justiça, instruída com cópia do edital a ser expedido pela 

secretaria, conforme dispõe o artigo 889 do CPC. Sendo frustrada a 

intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta 

Precatória. Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente 

constituídas poderão oferecer lance, devendo o leiloeiro observar as 

restrições dos incisos do artigo 890 do CPC. O lance mínimo no leilão de 
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imóveis em qualquer das datas será de (50%) cinquenta por cento da 

avaliação (art. 891 do CPC). Arbitro a comissão do leiloeiro em (5%) cinco 

por cento do valor do lanço vencedor e, em caso de remissão ou 

transação, após a publicação do edital, será devida a comissão de (2,5%) 

dois e meio por cento do valor da avaliação, pela parte executada. O 

pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até (48) 

quarenta e oito horas (artigo 892, CPC). Não quitado nesse prazo a 

integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do exequente (art. 

897 do CPC), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá 

ser refeito, se for o caso. Caberá ao leiloeiro controlar a integralização do 

pagamento e prestar contas nos (2) dois dias subsequentes ao depósito 

(artigo 884, inciso V, CPC). Ademais, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação somente em consonância com o disposto no 

artigo 895 do CPC. Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito 

lance inferior aos seguintes limites mínimos, que fixo com base no artigo 

891 do CPC: a) Veículos automotores em geral: mínimo de (50%) cinquenta 

por cento da avaliação; b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 

(50%) cinquenta por cento da avaliação e, desde já, arbitro a comissão do 

Leiloeiro em (5%) cinco por cento do valor do lanço vencedor; c) Nos 

casos de remissão ou transação, após a publicação do edital, será devida 

a comissão residual de (2,5%) dois e meio por cento do valor da 

avaliação, pela parte executada. O pagamento da comissão será à vista 

ou até (48) quarenta e oito horas, não paga nesse prazo à integralidade 

do lanço, será perdida a caução em favor do credor (art. 897, CPC). Da 

Venda Direta: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda 

direta do bem, observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, 

inclusive os preços mínimos, e ainda: a) O prazo para os leiloeiros 

promoverem a venda direta é de (90) noventa dias; b) Será admitido o 

parcelamento da venda de veículos automotores em (06) seis parcelas 

iguais e sucessivas, vencendo a primeira (30) trinta dias após 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) O pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial, em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) O veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no ‘RenaJud’, ressaltando que 

a inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado 

após a realização da venda direta; e) A venda direta de imóveis poderá 

ser realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto. Sendo inviabilizada a venda direta 

dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico. Por fim, determino à senhora Gestora que 

providencie a expedição de todos os documentos necessários à 

realização do leilão, em colaboração ao senhor leiloeiro, bem como, 

expeça o edital de praça consignando todas as particularidades 

elencadas, bem como, o disposto nos artigos 886 a 903 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se, inclusive o leiloeiro, oportunizando-se vista dos 

autos no prazo legal. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005431-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO NEVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005431-50.2016 Ação: Monitória Autora: Lúcia Benícia Pinheiro Santos. 

Réu: Alberto Neves de Oliveira. Vistos, etc... Pelo que se verifica da 

certidão de (id.15524880), o réu fora devidamente citado e não embargou 

a ação, bem como, não efetuou o pagamento do débito. Assim, com fulcro 

no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual deverá ser intimado 

para apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006555-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TSUTOMU NAKAMUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006555-34.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Júlio 

Tsutomu Nakamuta. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... JÚLIO TSUTOMU NAKAMUTA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares e, instada a 

se manifestar, a parte autora refutou as alegações da ré, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, alega a ré a ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual indenização, requerendo sua 

extinção sem resolução do mérito, entretanto, observa-se que a preliminar 

não tem condão a prosperar, pois, o pedido é certo e determinado, assim, 

refuto-a. No mesmo sentido, impugna o valor apresentado à causa, 

pleiteando pela correção do valor para R$13.645,24 (treze mil e 

seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), este, por 

sua vez, deve ser acolhido, procedendo-se a secretaria a retificação do 

valor da causa, mediante as cautelas de estilo. Pugna a ré ainda, para que 

a ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão do pagamento 

da cobertura ser realizado em sede administrativa, porém, a preliminar não 

pode prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais condição 

para ajuizamento de ação. Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um 

direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, assim, não 

cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo, 

pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: 

"Estabelece o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal o princípio do 

amplo acesso ao Judiciário. Dele decorre a inconstitucionalidade da 

exigência de exaurimento da via administratriva antes do ingresso na via 

judicial" (Remessa Oficial nº 900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen 

Gracie Northfleet, j.05.04.95 - Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

(DPVAT) – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA 

DECISÃO AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À 

FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA 

LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É 

manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem 

repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, 

porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. 

“A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de 

demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 

24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). 3. “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 

13/06/2012, DJe 19/06/2012). 4. Tratando-se de Agravo Regimental 

manifestamente infundado, deve o agravante ser condenado ao 

pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 119378/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, 
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Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo nosso). O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Nessa linha de raciocínio, entendo, que 

presentes os requisitos necessários à propositura da ação de cobrança 

de seguro obrigatório. Ante todo o exposto, rejeito-a. Determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, acoste aos 

autos os comprovantes de despesas médicas de forma legível. Ademais, 

defiro a prova pericial requerida pela ré (id.13561409, pág.18), assim, para 

tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com 

endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto 

às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, 

os honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007389-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO DANIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007389-37.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Telmo 

Daniel dos Santos. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... TELMO DANIEL DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares e, instada a 

se manifestar, a parte autora refutou as alegações da ré, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, alega a ré irregularidade na 

representação do autor, pois, ausente a assinatura na procuração, 

entretanto, observa-se do documento de (id.10061758) que o autor é 

analfabeto, assim, refuto-a. No que tange à inépcia da inicial, eis que 

ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, também não 

vejo motivos preponderantes para acolhê-la, pois, instruída com as peças 

necessárias à sua instrução. Pugna a ré ainda, para que a ação seja 

extinta por falta de interesse de agir em razão do pagamento da cobertura 

ser realizado em sede administrativa, porém, a preliminar não pode 

prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais condição 

para ajuizamento de ação. Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um 

direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, assim, não 

cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo, 

pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: 

"Estabelece o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal o princípio do 

amplo acesso ao Judiciário. Dele decorre a inconstitucionalidade da 

exigência de exaurimento da via administratriva antes do ingresso na via 

judicial" (Remessa Oficial nº 900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen 

Gracie Northfleet, j.05.04.95 - Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

(DPVAT) – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA 

DECISÃO AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À 

FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA 

LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É 

manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem 

repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, 

porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. 

“A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de 

demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 

24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). 3. “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 

13/06/2012, DJe 19/06/2012). 4. Tratando-se de Agravo Regimental 

manifestamente infundado, deve o agravante ser condenado ao 

pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 119378/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, 

Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo nosso). O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Nessa linha de raciocínio, entendo, que 

presentes os requisitos necessários à propositura da ação de cobrança 

de seguro obrigatório. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (id.13343163, pág.18), assim, para tal, nomeio o 

Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 533 de 730



Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006059-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO NALON BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006059-05.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Lauro 

Nalon Barboza. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. 

Vistos, etc... LAURO NALON BARBOZA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou 

contestação e documentos e, instada a se manifestar, a parte autora 

refutou as alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Não há preliminares. Defiro a prova pericial requerida pela ré (id.14142768, 

pág.13), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico 

ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$1.000,00 (um mil 

reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) 

cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início 

dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de 

(20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o 

levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o competente alvará 

judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001463-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA QUINTINO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001463-75.2017 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autora: Neuza Quintino da Silva Souza. Ré: Companhia Excelsior de 

Seguros. Vistos, etc... NEUZA QUINTINO DA SILVA SOUZA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ação em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares e, instada a 

se manifestar, a parte autora refutou as alegações da ré, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: O pedido de inclusão da seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A formulado pela ré, não pode, à 

evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora 

conveniada, conforme entende, também, a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

SEGURADORA LÍDER. LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. 

DESNECESSIDADE. Inclusão da seguradora líder. A presença da 

seguradora líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

11/08/2015). Aduz ainda, em sede de preliminar, que fora realizada a 

liquidação do sinistro em questão, com o pagamento administrativo da 

indenização, referente à invalidez parcial constatada à época e em plena 

conformidade com a Legislação que regulamenta o Instituto DPVAT, tendo 

a parte autora outorgado plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável 

quitação, requerendo seja o feito julgado extinto sem resolução do mérito, 

por falta de interesse de agir. Com relação à preliminar arguida, tenho que 

não merece prosperar a tese de intangibilidade do ato jurídico perfeito, 

fundada na validade da plena quitação dada quando do recebimento 

administrativo. Está pacificado o entendimento de que o documento 

passado pelo beneficiário quando do recebimento da indenização em valor 

inferior ao legalmente previsto, ainda que se refira a quitação plena e 

geral, não traduz renúncia a eventual diferença remanescente e somente 

prova o pagamento da quantia desembolsada pela seguradora. 

Consequentemente, não afasta o direito do beneficiário prejudicado 

buscar pelas vias legais a complementação devida, nos termos da 

legislação vigente à época do sinistro. Confira-se a respeito a 

jurisprudência: “SEGURO OBRIGATÓRIO. RECIBO. PAGAMENTO PARCIAL. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE INCAPACIDADE. TABELA. 

APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. O 

RECIBO DADO PELO BENEFICIÁRIO DO SEGURO EM RELAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR NÃO O INIBE DE REIVINDICAR, EM JUÍZO, 

A DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO E EM 

CONFORMIDADE COM A LEI QUE REGE A ESPÉCIE. O VALOR DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ 

PERMANENTE É DETERMINADO DE ACORDO COM O GRAU DE 

INCAPACIDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI Nº 

11.482/07, QUE MODIFICOU O ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, E DE ACORDO 

COM TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA 

SUSEP. A CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS CASOS EM QUE HOUVE 

PAGAMENTO PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO SEGURO 

DPVAT, DEVE INCIDIR A PARTIR DE TAL DATA, CONFORME SÚMULA Nº 

08 DO TJRO.” (TJ-RO - APL: 00039547920118220002 RO 

0003954-79.2011.822.0002, Relator: Desembargador Moreira Chagas, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

28/05/2015) (Grifo nosso) No mesmo diapasão, colaciono o julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL DO VALOR 

INDENIZATÓRIO TOTAL DEVIDO - DEDUÇÃO DO VALOR PAGO 

EXTRAJUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO 

SOFRIDA – TABELA SUSEP PARA CÁLCULO DA INVALIDEZ –– 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O pagamento parcial do beneficio pela 

seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não 

o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de 

conformidade com o valor máximo indenizável” (TJMT – 6ª Câm. Cível – 

RAC 18097/2011 – Rel. Des. José Ferreira Leite – j. 10/08/2011). 2. “Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, 

observar a respectiva proporcionalidade” (STJ – 4ª Turma – REsp nº 

1119614/RS – Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior – j. 04/08/2009). 3. “No 

seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso e 

juros de mora a partir da citação” (STJ – 4ª Turma – REsp 875.876/PR – 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. 

Honorários advocatícios à base de 15% considerados razoáveis, sendo 

mantidos.” (Ap nº 38593/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no 

DJE 15/11/2013, TJMT) Nessa linha de raciocínio, entendo, pois que se o 

pagamento do seguro DPVAT foi efetivado em valor inferior ao 

estabelecido na lei, não há porque se falar de quitação geral e irrevogável, 

mormente em relação à diferença posteriormente reclamada. Com relação 

à alegação de ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro, eis que os documentos estão ilegíveis, não verifico nenhum 

elemento plausível para acolhê-la. Aduz ainda, em sede de preliminar, que 
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o comprovante de residência da autora encontra-se em nome de terceiro, 

porém, não vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, uma vez que o 

artigo 319, inciso II do CPC impõe tão somente que a inicial indique o 

domicílio e a residência do autor e do réu, silenciando acerca da 

necessidade da comprovação formal desses elementos. Ademais, a 

declaração acostada pela parte autora de (id.5822696) é suficiente. 

Nestes termos, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL 

DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de 

endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 282, II, do CPC 

impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal 

acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência.” (Ap 

5883/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013, TJMT) Por tais 

argumentos, rejeito-as. Defiro a prova pericial requerida pela ré 

(id.9382340, pág.16), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, 

médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser 

intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de quesitos e 

assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$1.000,00 

(um mil reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, no prazo 

de (5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do 

laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, 

defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004547-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004547-84.2017 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autora: Edith de Souza. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, 

etc... EDITH DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação e documentos, arguindo 

preliminares e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: O pedido de inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A formulado pela 

ré, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de 

qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO SEGURADORA LÍDER. 

LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE. Inclusão da 

seguradora líder. A presença da seguradora líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/08/2015). Aduz ainda, em 

sede de preliminar, que fora realizada a liquidação do sinistro em questão, 

com o pagamento administrativo da indenização, referente à invalidez 

parcial constatada à época e em plena conformidade com a Legislação 

que regulamenta o Instituto DPVAT, tendo a parte autora outorgado plena, 

rasa e integral quitação, requerendo seja o feito julgado extinto sem 

resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Com relação à 

preliminar arguida, tenho que não merece prosperar a tese de 

intangibilidade do ato jurídico perfeito, fundada na validade da plena 

quitação dada quando do recebimento administrativo. Está pacificado o 

entendimento de que o documento passado pelo beneficiário quando do 

recebimento da indenização em valor inferior ao legalmente previsto, ainda 

que se refira a quitação plena e geral, não traduz renúncia a eventual 

diferença remanescente e somente prova o pagamento da quantia 

desembolsada pela seguradora. Consequentemente, não afasta o direito 

do beneficiário prejudicado buscar pelas vias legais a complementação 

devida, nos termos da legislação vigente à época do sinistro. Confira-se a 

respeito a jurisprudência: “SEGURO OBRIGATÓRIO. RECIBO. PAGAMENTO 

PARCIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE INCAPACIDADE. TABELA. 

APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. O 

RECIBO DADO PELO BENEFICIÁRIO DO SEGURO EM RELAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR NÃO O INIBE DE REIVINDICAR, EM JUÍZO, 

A DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO E EM 

CONFORMIDADE COM A LEI QUE REGE A ESPÉCIE. O VALOR DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ 

PERMANENTE É DETERMINADO DE ACORDO COM O GRAU DE 

INCAPACIDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI Nº 

11.482/07, QUE MODIFICOU O ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, E DE ACORDO 

COM TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA 

SUSEP. A CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS CASOS EM QUE HOUVE 

PAGAMENTO PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO SEGURO 

DPVAT, DEVE INCIDIR A PARTIR DE TAL DATA, CONFORME SÚMULA Nº 

08 DO TJRO.” (TJ-RO - APL: 00039547920118220002 RO 

0003954-79.2011.822.0002, Relator: Desembargador Moreira Chagas, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

28/05/2015) (Grifo nosso) No mesmo diapasão, colaciono o julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL DO VALOR 

INDENIZATÓRIO TOTAL DEVIDO - DEDUÇÃO DO VALOR PAGO 

EXTRAJUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO 

SOFRIDA – TABELA SUSEP PARA CÁLCULO DA INVALIDEZ –– 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O pagamento parcial do beneficio pela 

seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não 

o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de 

conformidade com o valor máximo indenizável” (TJMT – 6ª Câm. Cível – 

RAC 18097/2011 – Rel. Des. José Ferreira Leite – j. 10/08/2011). 2. “Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, 

observar a respectiva proporcionalidade” (STJ – 4ª Turma – REsp nº 

1119614/RS – Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior – j. 04/08/2009). 3. “No 

seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso e 

juros de mora a partir da citação” (STJ – 4ª Turma – REsp 875.876/PR – 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. 

Honorários advocatícios à base de 15% considerados razoáveis, sendo 

mantidos.” (Ap nº 38593/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no 

DJE 15/11/2013, TJMT) Nessa linha de raciocínio, entendo, pois que se o 

pagamento do seguro DPVAT foi efetivado em valor inferior ao 

estabelecido na lei, não há porque se falar de quitação geral e irrevogável, 

mormente em relação à diferença posteriormente reclamada. Por tais 

argumentos, rejeito-as. Defiro a prova pericial requerida pela ré 

(id.10956213, pág.14), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcus José Pieroni, 

médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser 

intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de quesitos e 

assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$1.000,00 

(um mil reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, no prazo 

de (5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do 

laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, 

defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004091-37.2017 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: Genésio dos Santos Ferreira. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc... GENÉSIO DOS SANTOS FERREIRA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminares e, instada a se manifestar, a parte 

autora refutou as alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: O pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A formulado pela ré, não pode, à evidência, ser acatado, por 

que, a meu sentir, a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

pode ser exigida de qualquer seguradora conveniada, conforme entende, 

também, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO SEGURADORA LÍDER. 

LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE. Inclusão da 

seguradora líder. A presença da seguradora líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/08/2015). Aduz ainda, em 

sede de preliminar, que fora realizada a liquidação do sinistro em questão, 

com o pagamento administrativo da indenização, referente à invalidez 

parcial constatada à época e em plena conformidade com a Legislação 

que regulamenta o Instituto DPVAT, tendo a parte autora outorgado plena, 

rasa e integral quitação, requerendo seja o feito julgado extinto sem 

resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Com relação à 

preliminar arguida, tenho que não merece prosperar a tese de 

intangibilidade do ato jurídico perfeito, fundada na validade da plena 

quitação dada quando do recebimento administrativo. Está pacificado o 

entendimento de que o documento passado pelo beneficiário quando do 

recebimento da indenização em valor inferior ao legalmente previsto, ainda 

que se refira a quitação plena e geral, não traduz renúncia a eventual 

diferença remanescente e somente prova o pagamento da quantia 

desembolsada pela seguradora. Consequentemente, não afasta o direito 

do beneficiário prejudicado buscar pelas vias legais a complementação 

devida, nos termos da legislação vigente à época do sinistro. Confira-se a 

respeito a jurisprudência: “SEGURO OBRIGATÓRIO. RECIBO. PAGAMENTO 

PARCIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE INCAPACIDADE. TABELA. 

APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. O 

RECIBO DADO PELO BENEFICIÁRIO DO SEGURO EM RELAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR NÃO O INIBE DE REIVINDICAR, EM JUÍZO, 

A DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO E EM 

CONFORMIDADE COM A LEI QUE REGE A ESPÉCIE. O VALOR DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ 

PERMANENTE É DETERMINADO DE ACORDO COM O GRAU DE 

INCAPACIDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI Nº 

11.482/07, QUE MODIFICOU O ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, E DE ACORDO 

COM TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA 

SUSEP. A CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS CASOS EM QUE HOUVE 

PAGAMENTO PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO SEGURO 

DPVAT, DEVE INCIDIR A PARTIR DE TAL DATA, CONFORME SÚMULA Nº 

08 DO TJRO.” (TJ-RO - APL: 00039547920118220002 RO 

0003954-79.2011.822.0002, Relator: Desembargador Moreira Chagas, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

28/05/2015) (Grifo nosso) No mesmo diapasão, colaciono o julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL DO VALOR 

INDENIZATÓRIO TOTAL DEVIDO - DEDUÇÃO DO VALOR PAGO 

EXTRAJUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO 

SOFRIDA – TABELA SUSEP PARA CÁLCULO DA INVALIDEZ –– 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O pagamento parcial do beneficio pela 

seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não 

o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de 

conformidade com o valor máximo indenizável” (TJMT – 6ª Câm. Cível – 

RAC 18097/2011 – Rel. Des. José Ferreira Leite – j. 10/08/2011). 2. “Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, 

observar a respectiva proporcionalidade” (STJ – 4ª Turma – REsp nº 

1119614/RS – Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior – j. 04/08/2009). 3. “No 

seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso e 

juros de mora a partir da citação” (STJ – 4ª Turma – REsp 875.876/PR – 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. 

Honorários advocatícios à base de 15% considerados razoáveis, sendo 

mantidos.” (Ap nº 38593/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no 

DJE 15/11/2013, TJMT) Nessa linha de raciocínio, entendo, pois que se o 

pagamento do seguro DPVAT foi efetivado em valor inferior ao 

estabelecido na lei, não há porque se falar de quitação geral e irrevogável, 

mormente em relação à diferença posteriormente reclamada. Por tais 

argumentos, rejeito-as. Defiro a prova pericial requerida pela ré 

(id.10280790, pág.14), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcus José Pieroni, 

médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser 

intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de quesitos e 

assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$1.000,00 

(um mil reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, no prazo 

de (5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do 

laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, 

defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010089-83.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autor: 

Gutemberg Andrade Silva. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, 

etc... GUTEMBERG ANDRADE SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminares e, instada a se manifestar, a parte 

autora permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: O 

pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A formulado pela ré, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu 

sentir, a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser 

exigida de qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO SEGURADORA LÍDER. 

LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE. Inclusão da 

seguradora líder. A presença da seguradora líder no polo passivo da 
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demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/08/2015). Pugna a ré, em 

sede de preliminar, para que a ação seja extinta por falta de interesse de 

agir em razão do pagamento da cobertura ser realizado em sede 

administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, como é 

cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou 

o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da 

via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação. 

Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto 

na Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. 

Dele decorre a inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via 

administratriva antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 

900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 

- Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – 

REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO 

AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA 

PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental 

cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi 

negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da 

dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento 

administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de 

seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). 3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

4. Tratando-se de Agravo Regimental manifestamente infundado, deve o 

agravante ser condenado ao pagamento de multa de um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 

119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo 

nosso). O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Alega ainda a ausência do laudo do IML, 

impedindo o regular processamento do feito, restando assim, ausente a 

prova do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora. Com 

relação à ultima preliminar arguida, tenho que não merece prosperar, uma 

vez que existindo outras provas do acidente, o laudo do IML é 

dispensável, não sendo imprescindível à propositura da ação de cobrança 

do seguro Dpvat. Neste sentido, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO 

IML - DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS QUANDO HÁ PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE E DO GRAU DAS LESÕES POR OUTRO MEIO - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA 

LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM VIGOR À 

ÉPOCA DO FATO -REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR 

DA SENTENÇA MANTIDO - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI N. 

1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 20, §3º, DO CPC - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS 

RECURSOS. Existindo outras provas do acidente de trânsito, é 

dispensável a apresentação do boletim de ocorrência. A falta de juntada 

do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por 

não se tratar de documento imprescindível à propositura da ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de 

comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios. A 

reparação deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. 

Se o acidente aconteceu na vigência da Lei n. 6.194/74, o ressarcimento 

deve ser fixado em até 40 salários mínimos. No entanto, o princípio da não 

reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito 

devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte. Os honorários 

advocatícios são definidos mediante apreciação equitativa do juiz, que 

deve se valer dos parâmetros dispostos no §3º do artigo 20 do CPC. A 

manutenção do montante é pertinente quando se mostra adequado às 

circunstâncias dos autos (lugar da prestação do serviço, trabalho 

desenvolvido pelo advogado, tempo exigido para tal, natureza e valor da 

causa).” (Ap 126224/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014, TJMT) (Grifo nosso) Nessa linha de raciocínio, entendo, que 

presentes os requisitos necessários à propositura da ação de cobrança 

de seguro obrigatório. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (id.13087254, pág.09), assim, para tal, nomeio o 

Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009785-84.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autor: 

Ademir Joaquim de Oliveira. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, 

etc... ADEMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminares e, instada a se manifestar, a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 537 de 730



autora refutou as alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: O pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A formulado pela ré, não pode, à evidência, ser acatado, por 

que, a meu sentir, a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

pode ser exigida de qualquer seguradora conveniada, conforme entende, 

também, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO SEGURADORA LÍDER. 

LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE. Inclusão da 

seguradora líder. A presença da seguradora líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/08/2015). Pugna a ré, em 

sede de preliminar, para que a ação seja extinta por falta de interesse de 

agir em razão do pagamento da cobertura ser realizado em sede 

administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, como é 

cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou 

o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da 

via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação. 

Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto 

na Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. 

Dele decorre a inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via 

administratriva antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 

900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 

- Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – 

REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO 

AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA 

PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental 

cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi 

negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da 

dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento 

administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de 

seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). 3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

4. Tratando-se de Agravo Regimental manifestamente infundado, deve o 

agravante ser condenado ao pagamento de multa de um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 

119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo 

nosso). O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Alega ainda a ausência do laudo do IML, 

impedindo o regular processamento do feito, restando assim, ausente a 

prova do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Com relação a 

ultima preliminar arguida, tenho que não merece prosperar, uma vez que 

existindo outras provas do acidente, o laudo do IML é dispensável, não 

sendo imprescindível à propositura da ação de cobrança do seguro Dpvat. 

Neste sentido, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML - 

DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS QUANDO HÁ PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE E DO GRAU DAS LESÕES POR OUTRO MEIO - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA 

LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM VIGOR À 

ÉPOCA DO FATO -REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR 

DA SENTENÇA MANTIDO - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI N. 

1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 20, §3º, DO CPC - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS 

RECURSOS. Existindo outras provas do acidente de trânsito, é 

dispensável a apresentação do boletim de ocorrência. A falta de juntada 

do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por 

não se tratar de documento imprescindível à propositura da ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de 

comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios. A 

reparação deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. 

Se o acidente aconteceu na vigência da Lei n. 6.194/74, o ressarcimento 

deve ser fixado em até 40 salários mínimos. No entanto, o princípio da não 

reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito 

devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte. Os honorários 

advocatícios são definidos mediante apreciação equitativa do juiz, que 

deve se valer dos parâmetros dispostos no §3º do artigo 20 do CPC. A 

manutenção do montante é pertinente quando se mostra adequado às 

circunstâncias dos autos (lugar da prestação do serviço, trabalho 

desenvolvido pelo advogado, tempo exigido para tal, natureza e valor da 

causa).” (Ap 126224/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014, TJMT) (Grifo nosso) Nessa linha de raciocínio, entendo, que 

presentes os requisitos necessários à propositura da ação de cobrança 

de seguro obrigatório. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (id.14727877, pág.10), assim, para tal, nomeio o 

Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005662-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005662-43.2017 Ação: Repetição de Indébito c/c Danos Morais Autora: 

Carmelita Pereira de Oliveira. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos dos petitórios de (id.15570624; id.15570625; 

id.15570627; id.15570629) e de (id.15686662), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados no (id.15570629), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora e os honorários à Defensoria 

Pública, expedindo-se os competentes alvarás judiciais. Cumprida a 

determinação supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005451-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005451-41.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

c/c Indenização Autora: Santina Pereira da Silva. Réu: Ponto Frio – Globex 

Utilidades S.A. – (Atual Via Varejo S.A.). Vistos, etc... Analisando os 

termos dos petitórios de (id.16182725; id.16182726) e de (id.16204812), 

hei por bem em deferir o levantamento dos valores depositados no 

(id.16182726), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra 

e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004966-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETULLY ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004966-41.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Ketully Almeida Silva. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de (id.16322112; 

id.16322113; id.16322115; id.16322116) e de (id.16342034), hei por bem 

em deferir o levantamento dos valores depositados no (id.16322113), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora e seu procurador, 

expedindo-se os competentes alvarás judiciais. Cumprida a determinação 

supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004343-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004343-40.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Elessandro Paulo dos Santos. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc... Considerando os termos da informação de (id.14800976), hei 

por bem em revogar a nomeação de (id.11930459) e, via de 

consequência, nomeio o Dr. Kemper Carlos Pereira, cirurgião dentista 

especialista em traumatologia bucomaxilofacial, com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado. Mantenho os demais termos da 

decisão de (id.11930459). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001259-31.2017.8.11.0003

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:

MARCOS ROBERTO RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001259-31.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Marcos Roberto Rodrigues Soares. Vistos, etc... Analisando os 

termos do petitório de (id.14344131), hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, para que efetue a devolução do veículo 

apreendido no prazo improrrogável de (5) cinco dias ou em caso de venda 

extrajudicial, deverá depositar judicialmente o valor de mercado do bem 

(tabela Fipe), computando-se juros e correção monetária desde a data de 

sua apreensão. Vindo aos autos, dê-se vista à parte ré, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no 

artigo 524 do Código de Processo Civil, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002516-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TEODORO DE CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002516-28.2016 Ação: Monitória Autor: Marcelo Henrique Moussalem. 

Réu: Adalberto Teodoro de Castro. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório de (id.15504397), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação do réu por edital, com fulcro no artigo 

256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do 

edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002153-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A ALVES GODINHO NETO EIRELI ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002153-41.2016 Ação: Monitória Autor: LM Sousa Rodrigues & Sousa 

Júnior Ltda Epp. Réu: A Alves Godinho Neto Eireli Me. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.15255902), hei por bem em deferir 

o pedido e, via de consequência, determino a citação do réu por edital, 

com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte 

autora, retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no 

jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância 

com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001046-59.2016.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001046-59.2016 Ação: Execução Forçada Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de MT – Sicredi Sul MT. 

Executados: Indústria e Comércio de Estofados Brasil Ltda Me e Outros. 

Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Execução Forçada’, que move em 

desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA ME, 

MARINALDO VENTURINI LEITE, VANESSA DE AMORIM PINHEIRO E 

MÁRCIO VENTURINI LEITE, devidamente qualificados, ingressou nos autos 

com o petitório de (id.15158252; id.15158257; id.15158270; id.15264247; 

id.15264250; id.15264252; id.15264254), vindo-me conclusos. D E C I D O: 

Analisando a pretensão dos executados no (id.14880554; id.14880555) e 

da exequente nos (id.15158252; id.15158257; id.15158270; id.15264247; 

id.15264250; id.15264252; id.15264254), hei por bem em homologar a 

avaliação de (id.13381259) e, via de consequência, acolho o pedido de 

alienação do veículo penhorado no (id.13381259), seguindo as novas 

regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil e pelo Conselho 

Nacional de Justiça. Com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, 

determino a realização de leilão público para alienação do veículo 

penhorado (id.13381259) e, via de consequência, nomeio para o encargo 

o Dr. SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, Leiloeiro Público Oficial, 

matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 21/2012, em consonância com o 

disposto no artigo 883 do mesmo códex legal. O Leiloeiro restará 

compromissado quando da sua intimação desta decisão. Determino ao 

leiloeiro que designe dia e horário para realização do leilão presencial e on 

line, simultaneamente, no átrio do Fórum desta Comarca, sito na Rua Rio 

Branco, nº 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis – Mt e no site do 

leiloeiro www.mlleiloes.com.br. Deverá o leiloeiro divulgar sua realização 

nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico, e demais providências elencadas pelos artigos 884, 886 e 887, 

todos do Código de Processo Civil. Da ciência e/ou intimação da alienação 

judicial: O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado, 

caso não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta 

com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do processo, 

do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (art. 889, I, 

CPC). Sendo frustrados os meios ora elencados, o executado será tido 

por intimado pela publicação do edital na imprensa oficial (art. 889, 

parágrafo único, CPC). O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito 

sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador 

com contrato registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados 

do leilão através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço 

disponível no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, 

instruída com cópia do edital a ser expedido pela secretaria, conforme 

dispõe o artigo 889 do CPC. Sendo frustrada a intimação postal, deverão 

ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória. Todas as pessoas 

físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer 

lance, devendo o leiloeiro observar as restrições dos incisos do artigo 890 

do CPC. O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será 

de (50%) cinquenta por cento da avaliação (art. 891 do CPC). Arbitro a 

comissão do leiloeiro em (5%) cinco por cento do valor do lanço vencedor 

e, em caso de remissão ou transação, após a publicação do edital, será 

devida a comissão de (2,5%) dois e meio por cento do valor da avaliação, 

pela parte executada. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até (48) quarenta e oito horas (artigo 892, CPC). Não quitado 

nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do 

exequente (art. 897 do CPC), como indenização pelo retardamento do 

leilão, que deverá ser refeito, se for o caso. Caberá ao leiloeiro controlar a 

integralização do pagamento e prestar contas nos (2) dois dias 

subsequentes ao depósito (artigo 884, inciso V, CPC). Ademais, serão 

admitidas propostas de parcelamento da arrematação somente em 

consonância com o disposto no artigo 895 do CPC. Em qualquer das datas 

do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos seguintes limites mínimos, 

que fixo com base no artigo 891 do CPC: a) Veículos automotores em 

geral: mínimo de (50%) cinquenta por cento da avaliação; b) Para 

quaisquer outros bens móveis: mínimo de (50%) cinquenta por cento da 

avaliação e, desde já, arbitro a comissão do Leiloeiro em (5%) cinco por 

cento do valor do lanço vencedor; c) Nos casos de remissão ou 

transação, após a publicação do edital, será devida a comissão residual 

de (2,5%) dois e meio por cento do valor da avaliação, pela parte 

executada. O pagamento da comissão será à vista ou até (48) quarenta e 

oito horas, não paga nesse prazo à integralidade do lanço, será perdida a 

caução em favor do credor (art. 897, CPC). Da Venda Direta: Restando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e ainda: a) O prazo para os leiloeiros promoverem a 

venda direta é de (90) noventa dias; b) Será admitido o parcelamento da 

venda de veículos automotores em (06) seis parcelas iguais e sucessivas, 

vencendo a primeira (30) trinta dias após concretizada a venda, 

acrescidas da Taxa SELIC; c) O pagamento das parcelas deverá ser feito 

mediante depósito judicial, em conta vinculada a este processo e aberta 

quando do primeiro recolhimento; d) O veículo será gravado com penhor 

e/ou restrição à venda no ‘RenaJud’, ressaltando que a inserção da 

restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a 

realização da venda direta; e) A venda direta de imóveis poderá ser 

realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto. Sendo inviabilizada a venda direta 

dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico. Por fim, determino à senhora Gestora que 

providencie a expedição de todos os documentos necessários à 

realização do leilão, em colaboração ao senhor leiloeiro, bem como, 

expeça o edital de praça consignando todas as particularidades 

elencadas, bem como, o disposto nos artigos 886 a 903 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se, inclusive o leiloeiro, oportunizando-se vista dos 

autos no prazo legal. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007616-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIANDEL DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIENE DE LIMA SANTOS (RÉU)

ADAIR CARVALHO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007616-27.2017 Ação: Monitória Autora: Marli Viandel de Sales. Réus: 

Adair Carvalho da Silva e Lauriene de Lima Santos. Vistos, etc... MARLI 

VIANDEL DE SALES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Monitória’ que moveu em desfavor de ADAIR 

CARVALHO DA SILVA E LAURIENE DE LIMA SANTOS, postulou no 

(id.13644218), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e 

determino à escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a 

presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a 

parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005431-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005431-16.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Ré: RNC Participações e Investimentos Ltda. Vistos, etc... Considerando 

os termos dos petitórios de (id.14807706; id.15661940; id.15662265), hei 

por bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 313, inciso II do Código 

de Processo Civil, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 

(60) sessenta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000723-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IROTEC INDUSTRIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI HELBING OAB - RS73096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000723-54.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Irotec 

Industrial Ltda. Executado: Montak Indústria e Comércio Ltda. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.15671486), determino a 

intimação pessoal da exequente, na pessoa de seu representante legal, 

para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte exequente por edital (artigo 275, 

§2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007461-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DE OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007461-24.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Joana Batista 

de Oliveira Marques. Réus: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc) e 

Outros. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.15747261), determino a intimação pessoal da autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, 

determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). 

Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 21 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000317-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA BRANDAO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000317-96.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Lucas da Silva Brandão. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.15249600), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se 

a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a autora, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005393-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 541 de 730



BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ROVERI (EXECUTADO)

ALAIDE RIBEIRO ROVERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005393-38.2016 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executados: José Carlos Roveri e Alaide Ribeiro 

Roveri. Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de vontades de (id.11804023), 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se em cartório o 

cumprimento do acordo (25.01.2019), com fulcro no artigo 922 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para 

que no prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003044-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003044-62.2016 Ação: Exibição de Documentos Autora: Pedromar 

Transportes Ltda. Réus: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda e Transporte 

Rodoviário 1500 Ltda. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório e 

documentos de (id.16508898; id.16508899), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados no (id.16508899), com suas 

devidas correções, em favor dos procuradores dos réus, os quais 

deverão apresentar os dados bancários em (5) cinco dias. Vindo aos 

autos, expeçam os competentes alvarás judiciais. Cumprida a 

determinação supra e em nada requerendo, façam as anotações devidas 

e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001322-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001322-56.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Ademilson Reis da Silva. Ré: Sky Brasil Serviços de 

Banda Larga Ltda. Vistos, etc... ADEMILSON REIS DA SILVA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização’ que moveu em desfavor de SKY 

BRASIL SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, postulou no (id.15060234; 

id.15060260; id.15065576; id.15065825), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002598-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002598-59.2016 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: Nelson Ferreira da Silva. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc... Considerando os termos da manifestação de (id.16054978), 

determino a intimação pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001855-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

DERCIO MARTINS QUIRINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001855-15.2017 Ação: Monitória Autora: Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis. Réus: Zilma Alves de Oliveira e Dércio 

Martins Quirino. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.16248826), determino a intimação pessoal da autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por 

edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000370-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000370-14.2016 Ação: Monitória Autor: Nelson José Vigolo. Ré: Casarim 

Insumos Agrícolas Ltda Me. Vistos, etc... NELSON JOSÉ VIGOLO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’ 

que moveu em desfavor CASARIM INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA ME, 

postulou no (id.15379504; id.15379505), pugnando pelo prosseguimento 

do feito, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à 

escrivania que proceda as anotações devidas, devendo ser observado o 

disposto no artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, uma vez que, a 

presente ação passará a ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso IV do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

dê-se vista à Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta em 

(15) quinze dias (artigo 525, CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005347-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMILSON FERRER DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAUNA AGRO EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMARA MOCHI JORGE OAB - MT0011231S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005347-49.2016 Ação: Monitória Autor: Joamilson Ferrer dos Reis. Ré: 

Grauna Agro Eireli Me. Vistos, etc... JOAMILSON FERRER DOS REIS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’ 

que moveu em desfavor de GRAUNA AGRO EIRELI ME, postulou no 

(id.15708380; id.15708605; id.15708607), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, devendo ser observado o disposto no artigo 702, §8º do Código 

de Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a ser ‘Execução 

de Título Executivo Judicial’. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 

513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no 

prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em 

consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, 

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005411-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE JESUS NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005411-59.2016 Ação: Monitória Autora: Lúcia Benícia Pinheiro Santos. 

Réu: Gilmar de Jesus Nascimento. Vistos, etc... LÚCIA BENÍCIA PINHEIRO 

SANTOS, via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’, que move em 

desfavor de GILMAR DE JESUS NASCIMENTO, com qualificação nos 

autos, ingressou com o pedido de (id.16003707), vindo-me conclusos. D E 

C I D O: Considerando que o réu fora devidamente citado (id.8242550), 

não tendo realizado o pagamento e, também, não apresentado embargos, 

conforme informa a certidão de (id.15810395), defiro a conversão do 

presente feito, devendo ser observado o disposto no artigo 701, §2º do 

Código de Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a ser 

‘Execução de Título Executivo Judicial’. Façam-se as anotações devidas. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006510-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE SILVEIRA DE FREITAS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO YASUSHI TAJI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006510-93.2018 Ação: Cumprimento Provisório de Sentença Exequente: 

João Vicente Silveira de Freitas Filho. Executado: Cláudio Yasushi Taji. 

Vistos, etc... JOÃO VICENTE SILVEIRA DE FREITAS FILHO, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Cumprimento Provisório de Sentença’, 

que move em desfavor de CLÁUDIO YASUSHI TAJI, devidamente 

qualificado, ingressou nos autos com o petitório de (id.16295509), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Compulsando os autos, verifica-se que 

devidamente intimado para cumprir a obrigação (id.16068949), o 

executado não o fez, ingressando com a impugnação de (id.16164410), 

aduzindo de forma genérica que o valor pleiteado pelo exequente 

mostra-se equivocado, sendo contrário aos termos da sentença 

condenatória, requerendo a suspensão do cumprimento provisório de 

sentença até o julgamento do recurso interposto pelo executado, estando 

a manifestação desacompanhada de demonstrativo de cálculo. E, a parte 

exequente, por sua vez, refutou as alegações do executado no 

(id.16295509), pugnando pela sua rejeição liminar e o prosseguimento do 

feito. Pois bem, analisando a questão trazida à liça, não vejo nenhum 

motivo plausível para acolher a pretensão do executado, uma vez que 

alega estarem equivocados os valores perseguidos nesta execução, 

entretanto, sem apresentar o real valor devido, portanto, descumprindo o 

disposto no §4º do artigo 525 do Código de Processo Civil, devendo ser 

rejeitada liminarmente. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, REJEITO LIMINARMENTE a presente impugnação ao cumprimento 

de sentença, promovida por CLÁUDIO YASUSHI TAJI, em desfavor de 
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JOÃO VICENTE SILVEIRA DE FREITAS FILHO, todos com qualificação nos 

autos e, o faço com fulcro no artigo 525, §5º do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar o executado em honorários sucumbenciais, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ. Cumprida a 

determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PATRIOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO(A))

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000316-48.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Gustavo Patriota. Executados: Vanderlei José Cioni e Marcelo Zandonadi. 

Vistos, etc... MARCELO ZANDONADI, via seu bastante procurador, na 

ação de ‘Execução de Título Extrajudicial’, que lhe move GUSTAVO 

PATRIOTA, devidamente qualificado, ingressou nos autos com o petitório 

de (id.14343103) e, instado a se manifestar, o exequente apresentou a 

pretensão de (id.14941579), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando 

a pretensão levada a efeito pelo executado, não verifico como possa 

acolhê-la, haja vista que o pleito restou combatido por meio de Agravo de 

Instrumento (id.13336597) e restou rejeitado, deste modo, indefiro o pedido 

de (id.14343103) e mantenho as decisões de (id.5472056; id.9547512), 

por seus próprios fundamentos. Por fim, acolho o pedido de (id.14941579), 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006115-38.2017.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BARBOSA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006115-38/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso do Sul – Sicredi Sul MT. Executado: Eder Barbosa Borges Vistos, 

etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUL DE MATO GROSSO DO SUL – SICREDI SUL MT, com qualificação 

nos autos, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados 

no petitório de (fls.130/137 – correspondência ID 13387634). Ademais, 

conforme certidão de (fl.143 – correspondência ID 15900780) fora 

certificado que nos presentes autos fora lançada sentença de 

(fls.139/142 – correspondência ID 15874753) de forma equivocada, eis 

que estranha aos autos, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Primeiramente, considerando o teor da conforme 

certidão de (fl.143 – correspondência ID 15900780), hei por bem revogar a 

sentença de (fls.139/142 – correspondência ID 15874753), a qual fora 

lançada equivocadamente nos presentes autos, devendo-se, ainda, ser 

desentranhada/riscada no Sistema PJe. Dito isto, cumpre ressaltar que os 

embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “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. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o”. No caso posto à liça, aduz a 

embargante que há omissão, devendo ser provido os presentes embargos 

de declaração. Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para 

mim que a pretensão esposada pelo embargante não é pertinente e, à 

evidência, não deve ser acatada. Ademais, destaca-se o esclarecimento 

do doutrinador acerca da “omissão”: “Será omissa a decisão se houver 

alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado 

pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto 

relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão 

ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser 

examinado” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito 

Processual Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 136). Sobre o tema: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. 

CONTRADIÇÃO. O acórdão analisou de modo adequado a matéria 

submetida à apreciação, não havendo omissões, contradições ou 

obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” 

(Embargos de Declaração Nº 70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

28/08/2014). No caso, a omissão arguida não têm nenhuma pertinência, 

pois o que na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Acerca do tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode 

tornar os demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz 

o enfrentamento e solução de tais pedidos em sua decisão” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.1.591) Em não havendo 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os embargos não 

merecem acolhimento. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.” 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) “EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003) 

Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 14 de novembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006570-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ CASTILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1006570-03/2017 

Ação: Revisional Contrato c/c Obrigação de Fazer Autor: Diniz Castilhos. 

Ré: Delta Negócios e Soluções Ltda. Vistos, etc... DINIZ CASTILHOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente ‘Revisional Contrato c/c Obrigação de Fazer’ em 

desfavor de DELTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo, em síntese: “Que, realizou para com a ré o 

contrato de financiamento, no valor total de R$27.900,00 (vinte e sete mil, 

novecentos reais); que referido financiamento foi aprazado em 48 

(quarenta e oito) vezes de R$834,10 (oitocentos e trinta e quatro reais e 

dez centavos); que o autor já havia pago 19 das 48 parcelas (fl.24 – 

correspondência ID 9881237, fl.02); que houve aplicação de juros 

abusivos superiores a 32% ao ano; que em analise do que realmente 

celebrou, deve o contrato ser suspenso em sede de tutela provisória de 

urgência; que para o restabelecimento do equilíbrio contratual, o contrato 

de financiamento firmado entre as partes, deve sofrer o pacto da revisão 

judicial; assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação do 

réu nos encargos da sucumbência, postulando a presente sob o manto da 

assistência judiciária gratuita e requerendo o depósito em juízo das 

parcelas. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 40.036,08 

(quarenta mil, trinta e seis reais e oito centavos).” O pedido de justiça 

gratuita restou deferido, porém, o pleito de suspensão dos efeitos do 

contrato em sede de tutela provisória de urgência restou indeferido às 

(fls.39/43 – correspondência ID 10117293), sobrevindo recurso (fls.44/55 

– correspondência ID 10435001), no qual o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso manteve incólume a decisão deste juízo 

(fls.95/102 – correspondência ID 12921350). Após inúmeras tentativas de 

citação, a audiência de conciliação fora cancelada e, via de 

consequência, fora deferido o pedido do autor de citação editalícia 

(fls.89/90 – correspondência ID 12227594). Ademais, o autor requerera a 

inclusão no polo passivo do Banco Pan S/A, sob a alegação de que este 

teria adquirido a empresa ré, todavia, não carreara aos autos quaisquer 

documentos (sejam eles de fusão, incorporação, compra ou mesmo 

cessão de crédito) a corroborar com tal pleito (fls.104/106 – 

correspondência ID 13221997). Por fim, a parte autora fora intimada, via 

seu bastante procurador a fim de sanar irregularidade processual – sob 

pena de extinção –, qual seja, a ausência de documento hábil capaz de 

comprovar o lastro contratual entre as partes (fls.107/108 – 

correspondência ID 14243391), todavia, a parte autora manifestara-se às 

(fls.110/111 – correspondência ID 14702518) indicando, apenas e tão 

somente, o documento de (fl.23 – correspondência ID 9881237), não 

requerendo a aplicação dos efeitos da revelia, vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Inicialmente, é necessário ponderar 

acerca do pleito de inclusão do réu Banco Pan no polo passivo da 

demanda. Frise-se que o referido pleito ocorrera após a citação editalícia 

já ter sido configurada (fls.91/93 – correspondência ID 12921065) e, 

ainda, necessário se faz que o autor prove ser indispensável tal medida 

(inclusão de novo réu) para o êxito da causa. Assim, se aquele que tem o 

ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito não consegue se 

desincumbir satisfatoriamente de tal encargo, e se a prova atinente aos 

seus interesses não vem aos autos, por qualquer outro meio, não há como 

prosperar tal pleito. Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MÃO DE OBRA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA SEGUNDA REQUERIDA E JULGA 

IMPROCEDENTE O PLEITO INAUGURAL COM RELAÇÃO A PRIMEIRA 

REQUERIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA PARA FIGURAR NO POLO DA 

AÇÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE ESTA É A "DONA DA OBRA" E QUE 

MANTÉM RELAÇÃO CONTRATUAL "DE FACHADA" COM OS SÓCIOS DA 

PRIMEIRA REQUERIDA. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL DAQUELA COM A EMPRESA CONTRATADA. CONTRATO 

ESTABELECIDO SOMENTE ENTRE A PARTE AUTORA E A EMPRESA DE 

ENGENHARIA RÉ. ILEGITIMIDADE PASIVA AD CAUSAM INCONTESTE. 

MÉRITO. PRETENSO RECEBIMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO 

TRABALHO PRESTADO, ASSIM COMO OS LUCROS CESSANTES. 

IMPOSSIBILIDADE. RECIBOS DE QUITAÇÃO COLACIONADOS AOS AUTOS 

QUE SE REFEREM À METRAGEM RELATIVA AO SERVIÇO EFETIVAMENTE 

PRESTADO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES, 

NO SENTIDO DE QUE A OBRA TERIA TOMADO PROPORÇÕES MAIORES 

DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. "[. . .] provar, sabidamente, é indispensável 

para o êxito da causa. Se aquele que tem o ônus de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito não consegue se desincumbir satisfatoriamente 

de tal encargo, e se a prova atinente aos seus interesses não vem aos 

autos por qualquer outro meio, não há como proclamar um édito de 

procedência em seu favor” (TJ-SC - AC: 00107395220118240018 

Chapecó 0010739-52.2011.8.24.0018, Relator: José Maurício Lisboa, Data 

de Julgamento: 05/09/2018, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos) 

“PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 284/STF. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 

INCLUSÃO DE RÉU NO PÓLO PASSIVO. VEDAÇÃO. 1. "É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 

permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula n. 284/STF). 2. 

Após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos 

e subjetivos, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de 

pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as 

substituições permitidas por lei. 3. Recurso especial conhecido em parte e 

provido.” (STJ - REsp: 875696 SP 2006/0176624-6, Relator: Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/02/2010, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010) Desta feita, indefiro o pedido 

de inclusão do Banco Pan no polo passivo da demanda por falta de 

sustentáculo jurídico. Lado outro, não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é revisional de contrato de 

financiamento, segundo o qual o contrato encontra-se eivado de vícios, 

necessitando, assim, da intervenção do Poder Judiciário. Pois bem, 

encontra-se disciplinado no §3º do art. 485, do Código de Processo Civil 

que “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado”, consubstanciando a análise da legitimidade ad 

causam matéria de ordem pública. Eis a jurisprudência: “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A legitimidade de parte é matéria de ordem 

pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição 

(art. 267,§ 3º, e 471, II, do CPC). Por se tratar de matéria de ordem pública, 

a revogação de decisão que dispôs sobre a legitimidade ativa para a 

execução não está sujeita à preclusão pro judicato.” (TRF-4 - AG: 

50368323620164040000 5036832-36.2016.404.0000, Relator: SÉRGIO 

RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 29/11/2016, TERCEIRA 

TURMA) Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata de 

uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento 

subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em 

determinada situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo em 

que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio. Segundo Liebman, a 

legitimação para agir é a titularidade (ativa ou passiva da ação). O 

problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que 

pertence o interesse de agir e a pessoa com referência à qual ele existe; 

em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a 

existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva. Entre 

esses dois quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua 

pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque, só 

em presença de dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o 

interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os 

requisitos necessários". (in Manual de Direito Processual, trad. De 

CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157). Também valendo citar: “A legitimação para 

agir (legitimatio ad causam) diz respeito à titularidade ativa e passiva da 

ação. É a pertinência subjetiva da ação”, como diz Buzaid. Assim, a ação 

somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se 

afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige 

que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, 

há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam. Só os titulares 
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do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão 

levada a juízo através da ação. São eles portanto os únicos legitimados a 

conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação." (José 

Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 3ª ed. 

rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 41.). Com efeito, a legitimidade para a 

causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no 

processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes 

litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz 

de uma determinada situação. O autor intimado a trazer aos autos 

documento capaz de demonstrar a existência do vínculo contratual entre 

as partes, não o fez, quedando-se inerte não se desincumbindo, portanto, 

do ônus que recaíra sobre si; pois, os documentos que acompanham a 

exordial não apontam a ré Delta Negócios e Soluções Ltda como 

contratante ou mesmo vendedora do veículo, mas sim Machado Com. De 

Veículos Ltda – ME (fl.26 – correspondência ID 9881237, fl.04) figura 

como vendedora do veículo e à (fl.31 – correspondência ID 9881237, fl.09) 

o Banco Panamericano é mencionado como financiador na modalidade 

“cartão de crédito” – cláusula 3ª. Dessa forma, configurada está a 

ilegitimidade ad causam da parte ré, eis que o contratante é pessoa 

estranha a lide. Assim é o entendimento dos Tribunais: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 

APONTADA OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DA APELADA SIFRA S/A. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE 

JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. 

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. ''[.] 1. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO 

AUTOR. APONTADA OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA 

QUANTO AO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM DA APELADA SIFRA S/A. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER 

TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO 

DAS PARTES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA 

MANTIDA. ''[.] 1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DO AUTOR. APONTADA OCORRÊNCIA DE SENTENÇA 

EXTRA PETITA QUANTO AO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA APELADA SIFRA S/A. 

DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, 

INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTES 

DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. ''[.] 1. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. APONTADA 

OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DA APELADA SIFRA S/A. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE 

JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. 

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. ''[...] 1. As 

questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser 

alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, 

até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de 

julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes 

[...]" (AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado 

TJ/SP), Sexta Turma, j. 2-9-2010, DJe 27-9-2010). ÔNUS SUCUMBENCIAL. 

MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DIANTE AUSÊNCIA DE REFORMA DO 

DECISUM NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 00037791720068240031 Indaial 

0003779-17.2006.8.24.0031, Relator: Newton Varella Júnior, Data de 

Julgamento: 24/04/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO E DECLARO, 

por sentença, extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade 

de parte, o presente processo aforado por DINIZ CASTILHOS, em 

desfavor de DELTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, com fulcro no artigo 

485, §3º, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do disposto no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006570-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ CASTILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1006570-03/2017 

Ação: Revisional Contrato c/c Obrigação de Fazer Autor: Diniz Castilhos. 

Ré: Delta Negócios e Soluções Ltda. Vistos, etc... DINIZ CASTILHOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente ‘Revisional Contrato c/c Obrigação de Fazer’ em 

desfavor de DELTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo, em síntese: “Que, realizou para com a ré o 

contrato de financiamento, no valor total de R$27.900,00 (vinte e sete mil, 

novecentos reais); que referido financiamento foi aprazado em 48 

(quarenta e oito) vezes de R$834,10 (oitocentos e trinta e quatro reais e 

dez centavos); que o autor já havia pago 19 das 48 parcelas (fl.24 – 

correspondência ID 9881237, fl.02); que houve aplicação de juros 

abusivos superiores a 32% ao ano; que em analise do que realmente 

celebrou, deve o contrato ser suspenso em sede de tutela provisória de 

urgência; que para o restabelecimento do equilíbrio contratual, o contrato 

de financiamento firmado entre as partes, deve sofrer o pacto da revisão 

judicial; assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação do 

réu nos encargos da sucumbência, postulando a presente sob o manto da 

assistência judiciária gratuita e requerendo o depósito em juízo das 

parcelas. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 40.036,08 

(quarenta mil, trinta e seis reais e oito centavos).” O pedido de justiça 

gratuita restou deferido, porém, o pleito de suspensão dos efeitos do 

contrato em sede de tutela provisória de urgência restou indeferido às 

(fls.39/43 – correspondência ID 10117293), sobrevindo recurso (fls.44/55 

– correspondência ID 10435001), no qual o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso manteve incólume a decisão deste juízo 

(fls.95/102 – correspondência ID 12921350). Após inúmeras tentativas de 

citação, a audiência de conciliação fora cancelada e, via de 

consequência, fora deferido o pedido do autor de citação editalícia 

(fls.89/90 – correspondência ID 12227594). Ademais, o autor requerera a 

inclusão no polo passivo do Banco Pan S/A, sob a alegação de que este 

teria adquirido a empresa ré, todavia, não carreara aos autos quaisquer 

documentos (sejam eles de fusão, incorporação, compra ou mesmo 

cessão de crédito) a corroborar com tal pleito (fls.104/106 – 

correspondência ID 13221997). Por fim, a parte autora fora intimada, via 

seu bastante procurador a fim de sanar irregularidade processual – sob 

pena de extinção –, qual seja, a ausência de documento hábil capaz de 

comprovar o lastro contratual entre as partes (fls.107/108 – 

correspondência ID 14243391), todavia, a parte autora manifestara-se às 

(fls.110/111 – correspondência ID 14702518) indicando, apenas e tão 

somente, o documento de (fl.23 – correspondência ID 9881237), não 

requerendo a aplicação dos efeitos da revelia, vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Inicialmente, é necessário ponderar 

acerca do pleito de inclusão do réu Banco Pan no polo passivo da 

demanda. Frise-se que o referido pleito ocorrera após a citação editalícia 

já ter sido configurada (fls.91/93 – correspondência ID 12921065) e, 

ainda, necessário se faz que o autor prove ser indispensável tal medida 

(inclusão de novo réu) para o êxito da causa. Assim, se aquele que tem o 

ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito não consegue se 

desincumbir satisfatoriamente de tal encargo, e se a prova atinente aos 

seus interesses não vem aos autos, por qualquer outro meio, não há como 

prosperar tal pleito. Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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DE MÃO DE OBRA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA SEGUNDA REQUERIDA E JULGA 

IMPROCEDENTE O PLEITO INAUGURAL COM RELAÇÃO A PRIMEIRA 

REQUERIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA PARA FIGURAR NO POLO DA 

AÇÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE ESTA É A "DONA DA OBRA" E QUE 

MANTÉM RELAÇÃO CONTRATUAL "DE FACHADA" COM OS SÓCIOS DA 

PRIMEIRA REQUERIDA. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL DAQUELA COM A EMPRESA CONTRATADA. CONTRATO 

ESTABELECIDO SOMENTE ENTRE A PARTE AUTORA E A EMPRESA DE 

ENGENHARIA RÉ. ILEGITIMIDADE PASIVA AD CAUSAM INCONTESTE. 

MÉRITO. PRETENSO RECEBIMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO 

TRABALHO PRESTADO, ASSIM COMO OS LUCROS CESSANTES. 

IMPOSSIBILIDADE. RECIBOS DE QUITAÇÃO COLACIONADOS AOS AUTOS 

QUE SE REFEREM À METRAGEM RELATIVA AO SERVIÇO EFETIVAMENTE 

PRESTADO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES, 

NO SENTIDO DE QUE A OBRA TERIA TOMADO PROPORÇÕES MAIORES 

DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. "[. . .] provar, sabidamente, é indispensável 

para o êxito da causa. Se aquele que tem o ônus de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito não consegue se desincumbir satisfatoriamente 

de tal encargo, e se a prova atinente aos seus interesses não vem aos 

autos por qualquer outro meio, não há como proclamar um édito de 

procedência em seu favor” (TJ-SC - AC: 00107395220118240018 

Chapecó 0010739-52.2011.8.24.0018, Relator: José Maurício Lisboa, Data 

de Julgamento: 05/09/2018, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos) 

“PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 284/STF. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 

INCLUSÃO DE RÉU NO PÓLO PASSIVO. VEDAÇÃO. 1. "É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 

permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula n. 284/STF). 2. 

Após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos 

e subjetivos, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de 

pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as 

substituições permitidas por lei. 3. Recurso especial conhecido em parte e 

provido.” (STJ - REsp: 875696 SP 2006/0176624-6, Relator: Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/02/2010, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010) Desta feita, indefiro o pedido 

de inclusão do Banco Pan no polo passivo da demanda por falta de 

sustentáculo jurídico. Lado outro, não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é revisional de contrato de 

financiamento, segundo o qual o contrato encontra-se eivado de vícios, 

necessitando, assim, da intervenção do Poder Judiciário. Pois bem, 

encontra-se disciplinado no §3º do art. 485, do Código de Processo Civil 

que “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado”, consubstanciando a análise da legitimidade ad 

causam matéria de ordem pública. Eis a jurisprudência: “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A legitimidade de parte é matéria de ordem 

pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição 

(art. 267,§ 3º, e 471, II, do CPC). Por se tratar de matéria de ordem pública, 

a revogação de decisão que dispôs sobre a legitimidade ativa para a 

execução não está sujeita à preclusão pro judicato.” (TRF-4 - AG: 

50368323620164040000 5036832-36.2016.404.0000, Relator: SÉRGIO 

RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 29/11/2016, TERCEIRA 

TURMA) Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata de 

uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento 

subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em 

determinada situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo em 

que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio. Segundo Liebman, a 

legitimação para agir é a titularidade (ativa ou passiva da ação). O 

problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que 

pertence o interesse de agir e a pessoa com referência à qual ele existe; 

em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a 

existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva. Entre 

esses dois quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua 

pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque, só 

em presença de dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o 

interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os 

requisitos necessários". (in Manual de Direito Processual, trad. De 

CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157). Também valendo citar: “A legitimação para 

agir (legitimatio ad causam) diz respeito à titularidade ativa e passiva da 

ação. É a pertinência subjetiva da ação”, como diz Buzaid. Assim, a ação 

somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se 

afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige 

que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, 

há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam. Só os titulares 

do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão 

levada a juízo através da ação. São eles portanto os únicos legitimados a 

conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação." (José 

Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 3ª ed. 

rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 41.). Com efeito, a legitimidade para a 

causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no 

processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes 

litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz 

de uma determinada situação. O autor intimado a trazer aos autos 

documento capaz de demonstrar a existência do vínculo contratual entre 

as partes, não o fez, quedando-se inerte não se desincumbindo, portanto, 

do ônus que recaíra sobre si; pois, os documentos que acompanham a 

exordial não apontam a ré Delta Negócios e Soluções Ltda como 

contratante ou mesmo vendedora do veículo, mas sim Machado Com. De 

Veículos Ltda – ME (fl.26 – correspondência ID 9881237, fl.04) figura 

como vendedora do veículo e à (fl.31 – correspondência ID 9881237, fl.09) 

o Banco Panamericano é mencionado como financiador na modalidade 

“cartão de crédito” – cláusula 3ª. Dessa forma, configurada está a 

ilegitimidade ad causam da parte ré, eis que o contratante é pessoa 

estranha a lide. Assim é o entendimento dos Tribunais: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 

APONTADA OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DA APELADA SIFRA S/A. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE 

JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. 

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. ''[.] 1. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO 

AUTOR. APONTADA OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA 

QUANTO AO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM DA APELADA SIFRA S/A. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER 

TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO 

DAS PARTES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA 

MANTIDA. ''[.] 1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DO AUTOR. APONTADA OCORRÊNCIA DE SENTENÇA 

EXTRA PETITA QUANTO AO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA APELADA SIFRA S/A. 

DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, 

INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTES 

DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. ''[.] 1. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. APONTADA 

OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DA APELADA SIFRA S/A. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
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POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE 

JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. 

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. ''[...] 1. As 

questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser 

alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, 

até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de 

julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes 

[...]" (AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado 

TJ/SP), Sexta Turma, j. 2-9-2010, DJe 27-9-2010). ÔNUS SUCUMBENCIAL. 

MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DIANTE AUSÊNCIA DE REFORMA DO 

DECISUM NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 00037791720068240031 Indaial 

0003779-17.2006.8.24.0031, Relator: Newton Varella Júnior, Data de 

Julgamento: 24/04/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO E DECLARO, 

por sentença, extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade 

de parte, o presente processo aforado por DINIZ CASTILHOS, em 

desfavor de DELTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, com fulcro no artigo 

485, §3º, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do disposto no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006010-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FILA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do procurador da parte Requerida, para recolher as Custas 

Processuais no valor de R$ 545,48 a ser depositado no FUNAJURIS, 

sendo R$ 413,08 relativo às custas processuais e R$ 132,08 relativo às 

Taxas Judiciárias e a quantia de R$ 13,50 a ser depositada no Cartório 

Distribuidor, em conformidade com o cálculo de custas ID 13767445, sob 

pena de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PINHEIRO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PINHEIRO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001137-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSO JOSE ASSIS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para fins de citação da parte 

requerida. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de 

Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000850-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIA CORREA DA SILVA BISPO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar no prazo legal, acerca dos 

valores pendentes de levantamento, no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) atualizados, referente ao pagamento de honorários 

periciais, colacionando aos autos os dados necessários para as 

providências cabíveis e levantamento, vez que a petição mencionada no ID 

13637686 não foi juntada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009931-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, querendo, apresente impugnação á 

contestação ID 14518452, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005807-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

HILDA BATISTA FONTOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte autora, ora embargada, para apresentar 

contrarrazões aos Embargos Declaratórios ID 16518694, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003690-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DIAS 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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação ID 14677754, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005081-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERICLES ALVES CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a 

correspondência devolvida ID 14031957, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002119-95.2018.8.11.0003

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:

PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para fins de citação da parte 

requerida. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de 

Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002695-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO TEODORO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUCHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002695-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO TEODORO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUCHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/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: 1003435-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEI MACHADO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-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: 1003435-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEI MACHADO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010163-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (EMBARGANTE)

JOSE ARMANDO ARGENTA (EMBARGANTE)

RUBIA ARGENTA DEON (EMBARGANTE)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte embargante para se manifestar sobre a impugnação 

aos Embargos ID 14134201, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431890 Nr: 554-94.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 554-94.2010.811.0003, Protocolo 

431890, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 1743-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO COLLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA ME, ANDRE ROCHA DE SOUZA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103, FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela parte executada, requerendo, em 

sintese, o cancelamento do leilão designado para o dia 14/11/2018, até o 

ju lgamento do  Embargos  à  Execução -  au tos  n . 

0006715-28.2007.811.0003 (fls. 187/189).

É o relatório. Decido.

O pedido de cancelamento de leilão não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se depreende da certidão de fls. 206 o Embargos à 

Execução n. 6715-28.2007.811.0003, além de não atribuir efeito 

suspensivo a esta ação de execução, já foram julgados em 18/11/2013 

com sentença transitada em julgado.

De outro norte, tendo em vista que fora noticiado nos autos a interposição 

de agravo, constato que não houve até o momento qualquer determinação 

no sentido de suspender a realização do leilão.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 187/189, nos termos da 

fundamentação supra.

Int.

Aguarde-se a realização do leilão designado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 728880 Nr: 9637-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEIXEIRA RIOS, ANAITA TEIXEIRA 

RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.60, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 716116 Nr: 11473-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº193/196.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 711091 Nr: 6085-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L L DE SOUZA ME, MARI LUCIA LIMA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.157, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 708099 Nr: 2933-37.2012.811.0003

 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): CELSO LUIZ RIBEIRO, WELLINGTTON STELVIO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 703501 Nr: 11478-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA TRINDADE GUIZARDI, JOÃO 

BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 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 265/266.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 390708 Nr: 4350-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARNO RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, JORGE LUIS ZANON - OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 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 requerida a se 

manifestar acerca da fls.430/431, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 746483 Nr: 5885-18.2014.811.0003
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 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: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMOS - 

POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON FERREIRA MARTINS, ERNESTO JOSE 

DE CARVALHO MOURA, RUBENS MAGONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:MT 

1585-A, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 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 se 

manifestar acerca do petitório de fls. 133/134, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 895553 Nr: 3713-64.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GUILHERMINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA E CIA LTDA, 

GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA, JOSE ROBERTO MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13.047-MT, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357/O

 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 

nº23, bem como o AR devolvido de fl.23v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 398958 Nr: 12395-91.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO CICERO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/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 a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.129, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 719748 Nr: 788-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GONCALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como r. 

Sentença de fls. 118/120 tendo estes autos adentrado na fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 145/151, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. Procedo a INTIMAÇÃO do 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

acrescido de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 

523, §1º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, 

observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 800873 Nr: 14701-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI, CARLA REGINA 

GUBERT, EDSON DE SOUSA, EMERSON DE SOUSA, DALLIANE 

CARVALHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT

 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 se manifestar 

acerca da fls.93/100,bem como das fls.101/103, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 429644 Nr: 11744-88.2009.811.0003

 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: ESPOLIO DE GEANDRO RODRIGUES TAVARES, PEDRO 

TAVARES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS/11.640, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:16.943-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto, julgo procedente a denunciação da Lide, para condenar a 

denunciada, caso não tenha pagado ao autor a pagar a denunciante o 

valor de R$ 4.269,00 (quatro mil duzentos e sessenta e nove reais), com 

juros de 1% ao mês, pelo INPC e correção monetária, ambos a partir do 

evento danoso, por se tratar de divida liquida decorrente de relação 

contratual.Custas e honorários pela denunciada (Mapfre Seguros Gerais 

S/A), estes últimos fixos em 10% sob o valor da condenação nos termos 

do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil.Saem às partes 

intimadas.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito e julgado e 

após arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações 

devidas.Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga 

Cajango, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 744761 Nr: 4831-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONILDA BRITO DA COSTA, LUCEMIR RIBEIRO DE 

FREITAS GIARETTA, OSMAN RIBEIRO FREITAS, OSMAIR RIBEIRO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/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 a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.171, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 451564 Nr: 6743-54.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE PEREIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS, 

WALDIRENE ALVES PEREIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 15143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 6743-54.2011.811.0003.

Código do Processo: 451564.

Espécie: Ação de Indenização por Reparação de Dano Material e Moral.

Parte Autora: Andre Pereira Camargo.

Parte ré: Neles Walter Ferreira De Farias.

Parte ré: Waldirene Alves Pereira Farias.

Data e horário: quarta-feira, 14 de novembro de 2018, às 10h30min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Parte Autora: Andre Pereira Camargo.

Advogado autor: Marcelo Mark de Freitas e Vinicius Lopes Raimundo.

Parte ré: Waldirene Alves Pereira Farias e Neles Walter Ferreira de Farias.

Advogado da parte ré: Juliano da Silva Barboza

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

As partes informaram a possibilidade de um acordo futuro com a presença 

do Sr. Anderson Ferreira de Farias (Construtora Farias) postulando a 

redesignando a audiência de instrução e julgamento, se comprometendo a 

comunicar o Sr. Anderson.

Pelo Advogado do autor: Requer a substituição da testemunha Ilton 

Bezerra Carvlho Junior pela Paulo Sérgio de Oliveira.

DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Acolho o pedido das partes e redesigno a presente audiência de instrução 

e julgamento e conciliação para o dia 06/12/2018, às 09:30 horas.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Maikon Vitoldo Campos Kratchk, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

André Pereira Camargo

Parte Autora

Marcelo Mark de Freitas

Advogado do autor

Vinicius Lopes Raimundo

Advogado do autor

Waldirene Alves Pereira Farias

Parte requerida

Neles Walter Ferreira de Farias

Parte requerida

Juliano da Silva Barboza

Advogado da requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 440911 Nr: 9580-19.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNV, DIVINA LUCIMAR VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736/O, FRANCISCO SILVA - OAB:18408-A, MARCUS PETRÔNIO 

DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 762714 Nr: 14792-79.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWMDS, SONIA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA CONRAD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição 

inicial e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Custa e honorários pelos autores, 

este últimos fixo em 20% nos termos do artigo 85, §2ª, do Código de 

Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa.Saem as partes 

intimadas.Decorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, certifique-se 

e após arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações 

devidas.Nada mais havendo a consignar, por mim, Maikon Vitoldo Campos 

Kratchk, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 760670 Nr: 13719-72.2014.811.0003

 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: MAFRO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMINATTO TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA, TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA, MICHEL MIRANDA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 13719-72.2014.811.0003.

Código do Processo: 760670.

Espécie: Ação de Reparação de Danos.

Parte Autora: Mafro Transportes Ltda.

Parte ré: Cominatto Transportes De Cargas Ltda.

Parte ré: Transportadora Kalynca Ltda.

Parte ré: Michel Miranda Reis.

Data e horário: quarta-feira, 14 de novembro de 2018, às 15h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Parte Autora: Mafro Transportes Ltda.

Advogado do autor: Antonio Martello Junior.

Preposto do autor: Wanderson de Freitas Matos.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Pelo Advogado do autor: requer juntada de Carta de Preposição, bem 

como prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento.

Devidamente intimadas às partes requeridas, não compareceram a esta 

solenidade.

Advogado do autor reitera o pedido de julgamento antecipado.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Defiro o pedido de juntada de Carta de Preposição e substabelecimento no 

prazo solicitado.

Não sendo possível a conciliação, bem como, as partes postularam o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 552 de 730



julgamento antecipado da lide, mantenho o feito concluso para Sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Mafro Transportes Ltda

Parte Autora

Antonio Martello Junior

Advogado do autor

Wanderson de Freitas Matos

Preposto do autor

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002638-07.2017.8.11.0003

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:

MISTER BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ESTEVES GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004620-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

PROVIDENCIAR A COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA COTADA ID. 

15183769, BEM COMO MANIFESTAR E PROVIDENCIAR O SOLICITADO NA 

CERTIDÃO ID. 15073853.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005415-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA JULIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT19335/O 

(ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.16496145, R$671,81 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002020-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E F MACHADO - REPRESENTACOES AGRICOLAS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO ID 16504088, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006047-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DORNELOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004874-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO REGIS VILARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES JORDAO BELO COSTA OAB - MT23953/O (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RUITER VILELA GOMES (RÉU)

IGINO GOMES VIEIRA NETO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DO 

REQUERIDO IGINO GOMES VIEIRA NETO, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO 

DEMANDADO DIOGO RUITER VILELA GOMES, CUJA TENTATIVA DE 

CITAÇÃO FOI INFRUTÍFERA. TUDO, NO PRAZO DE 05 (QUINZE) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004263-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REGINA NASCIMENTO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004263-13.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida Id. 1630822 e ante a concordância da requerente no 

recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia no 

importe de R$ 7.007,33 (sete mil e sete reais e trinta e três centavos) e 

seus acréscimos, na forma indicada no Id. 16494270, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Deixo de determinar a extinção do 

feito vez que já houve decisão com prestação jurisdicional, e o feito não 

foi convertido em execução de sentença. Cumprida a determinação e, não 

havendo manifestação das partes e custas pendentes a serem 

recolhidas, remeta os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001700-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPOSITO DE AREIA E PEDRA BOM FUTURO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001700-12.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

petição e documentos constantes sob o Num. 14580184, 14580201, 

14580216, 14580238 e 14580281, bem como da certidão sob o Num. 

15735707, defiro o pedido para a baixa da restrição efetivada pelo sistema 

RenaJud (Num. 7402430 - Pág. 1), sobre o veículo FORD CARGO, placa 

OBM 0041. II – Ato contínuo, intime o a instituição financeira requerente 

para promover o regular andamento do feito no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito. III – Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818989 Nr: 2563-19.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARA APARECIDA URIAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA, para devolução dos autos nº 

2563-19.2016.811.0003, Protocolo 818989, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438912 Nr: 7579-61.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A, ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO MIGUEL 

CORREA, para devolução dos autos nº 7579-61.2010.811.0003, Protocolo 

438912, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793909 Nr: 11847-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS BRESCOVICI-ME, CLOVIS ELIAS 

BRESCOVICI, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUIS GALLO - 

OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

11847-85.2015.811.0003, Protocolo 793909, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434285 Nr: 2951-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 2951-29.2010.811.0003, Protocolo 

434285, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 531-32.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA 

FILHO, JAÍVO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 531-32.2002.811.0003, 

Protocolo 284770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702242 Nr: 10220-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA VEÍCULOS - ME, 

GILBERTO FERREIRA, MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10220-85.2011.811.0003, 

Protocolo 702242, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742734 Nr: 3718-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTAS SANTOS LTDA ME, DELI ROSA 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 3718-28.2014.811.0003, 

Protocolo 742734, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767192 Nr: 973-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, Pedro Vinicius dos Reis - OAB:17.942/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OTAVIO SILVA 

MAGELA, para devolução dos autos nº 973-41.2015.811.0003, Protocolo 

767192, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728480 Nr: 9275-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OTAVIO SILVA 

MAGELA, para devolução dos autos nº 9275-30.2013.811.0003, Protocolo 

728480, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 416961 Nr: 12599-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMILE TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVALDO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:30.959PR

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 714423 Nr: 9625-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANTONIO ZONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UM INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS DECOUSSAU TILKIAN 

- OAB:OAB/SP234.119

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA 

EXECUTADA À FLS. 854/871, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 434601 Nr: 3267-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO, ARI GIONGO, DURINE 

GIONGO OU DORINE GIONGO, PEDRO SCHUMATZ, FATIMA CELSO 

SCHMATZ, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, LEONARDO GIONGO, 

JANAINA GIONGO ZIMMERMANN, BRANDINO GIONGO NETO, MARIA DO 

CARMO POLGA, VANESSA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33776 Nr: 8460-63.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MANOEL JUNIOR - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 737404 Nr: 267-92.2014.811.0003

 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 AUXILIADORA ARAUJO RAMOS, 

PAULO RAMOS, RAMOS E ARAUJO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 813255 Nr: 635-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME, MARCOS ANTONIO DA COSTA, 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE CREDORA DA CERTIDÃO DE 

FLS. 80 A SEGUIR TRANSCRITA: "Certifico que a petição de fl. 79, 

encontra-se desacompanhada da matrícula atualizada sob n° 5486."BEM 
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COMO INTIMAÇÃO PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS 

SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 288013 Nr: 2692-15.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA, BERENICE 

APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUANE ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:MS/10.610-B, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 8831-56.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA, VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 824333 Nr: 4374-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MILHOMEM DE BRITO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:7623/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) 

OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE 

PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802158 Nr: 15260-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G D COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 802158.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 173 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda da executada dos últimos 03 (três) anos, cujas informações 

deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e sua consulta 

somente se dará em cartório, preservado o sigilo das informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista a credora.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438567 Nr: 7234-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LOYO MEIRA LINS - 

OAB:OAB/PE N°21.415

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 7234-95.2010.811.0003, 

Protocolo 438567, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94668 Nr: 6393-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR, JOSE EUGENIO 

BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCIELE MORETTI 

DE MELO, para devolução dos autos nº 6393-86.1999.811.0003, Protocolo 

94668, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414983 Nr: 10641-80.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, CRISTIANO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, ESPÓLIO 

DE ERMES PASQUALOTTO, IVONE CURY MUSSI PASQUALOTTO, JOÃO 

FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE HELENA RUBIN 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES 

- OAB:7312/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, DECIO JOSE TESSARO - OAB:MT/3162, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO, para devolução dos autos nº 10641-80.2008.811.0003, 

Protocolo 414983, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 712486 Nr: 7555-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARTA TAVEIRA DE PAULA ME, VELVINA 

MARTA TAVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 7555-62.2012.811.0003, 

Protocolo 712486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711426 Nr: 6434-96.2012.811.0003

 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: SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAMIS VIZZOTO, 

para devolução dos autos nº 6434-96.2012.811.0003, Protocolo 711426, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005609-96.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT - Morte Requerentes: Maurício Sanches de Azevedo e 

outros Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S.A Vistos etc. MAURÍCIO SANCHES DE AZEVEDO e outros, qualificados 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE contra SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento de prêmio de seguro DPVAT. O autor aduz ser 

esposo e único herdeiro de Djanira Aleixo de Souza Gregório, que sofreu 

acidente de trânsito em 10.11.2016, vindo a óbito. Aduz fazer jus ao 

recebimento da integralidade do prêmio de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem como o ressarcimento das despesas oriundas com 

o óbito e sepultamento. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. A demandada apresentou contestação. Arguiu, em 

preliminar, ausência de interesse de agir, ante a ausência de pedido 

administrativo e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de 

comprovação de ser o autor o único herdeiro da de cujus, para postular o 

pagamento integral do prêmio. Quanto ao pedido de reembolso, argumenta 

que o requerente nao faz jus ao pedido vez que se trata de direito 

personalissímo a vítima, inexistindo documento comprobatório referente ao 

desembolso com despesas médicas hospitalares. Requer pela 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

9152039). O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Num. 

9854872). O pedido de expedição de ofício ao INSS foi indeferido, o que 

ensejou a oposição de embargos de declaração, os quais foram 

rejeitados, sendo determinado inclusão dos demais herdeiros, nas 

pessoas dos filhos da de cujus, no polo ativo da lide (Num. 14358622). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da 

produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. A requerida sustenta em preliminar, a falta de interesse 

de agir em face da ausência de pedido administrativo. É sabido, que o 

interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo 

que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a 

questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, 

ao passo que a adequação refere-se à utilização de meio processual apto 

à solução da lide. Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior: 

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão" (in "Curso de Direito 

Processual Civil", 15 ed., Forense, v. 1, pág. 56). Com efeito, o STF, 

quando do julgamento do RE 839314, nos termos do voto do eminente 

Ministro Luiz Fux, assim deixou assentado, apensas acerca da 

necessidade do requerimento prévio administrado como condição para o 

acesso ao Judiciário, não sendo prescindível o deferimento ou não do 

pedido. Veja: "(...) 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 (...)." (data do 

julgamento: 10/10/2014). No caso dos autos, a parte autora não 

demonstrou ter requerido administrativamente o pagamento da indenização 

correspondente ao seguro DPVAT solicitado na inicial, não tendo juntado 

aos autos nenhuma outra prova ou documento que pudesse chegar a 

essa conclusão. Em assim sendo, seria o caso de se concluir pela 

carência de ação. Ocorre que a parte ré contestou a ação. Assim, 

entende-se que há interesse de agir superveniente. Portanto, não se há 

de falar em carência de ação. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR 

SUPERVENIENTE - EXISTÊNCIA - LAUDO PERICIAL - FALTA DE PROVA DO 

NEXO CAUSAL - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - APELAÇÃO - PEDIDO 

DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA VALOR REFERENTE A 

REPERCUSSÃO INTENSA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DA AMPARO 

LEGAL - RECURSO JULGADO NOS LIMITES DO REQUERIDO PELA PARTE - 

NÃO PROVIMENTO. Para a propositura de ação de cobrança de 

indenização correspondente a seguro DPVAT faz-se necessária a 

comprovação de prévio pedido administrativo à seguradora, o que se 

deixa de exigir se a seguradora contesta o pedido, pois surge, aí, o 

interesse de agir superveniente. Ao tribunal cabe decidir tão-somente o 

que lhe foi devolvido nos limites das razões do recurso e do pedido de 

nova decisão. O valor da indenização do seguro DPVAT deve observar a 

tabela progressiva prevista na Lei de regência, considerado o grau de 

invalidez." (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.009902-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 26/01/2016).” Quanto 

a alegada ilegitimidade ativa, tal arguição também não merece prosperar, 

vez que houve a regularização com a inclusão dos demais herdeiros 

(filhos) da falecida, conforme consta no Num. 11767367. Posto Isto, rejeito 

as preliminares suscitadas na peça defensiva. Os requerentes pretendem 

compelir a ré ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão de 

acidente de veículo, do qual adveio o falecimento de Djanira Aleixo de 

Souza Gregório, esposa e mãe dos autores. A Lei 6.194/74, que rege o 

Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º preceitua que a indenização no 

caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil: 

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por 

qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será 

pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos 

herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.” 
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(grifei) No caso dos autos, observa-se que a de cujus deixou cônjuge e 

três filhos maiores, e com base no disposto no artigo supra, o seguro 

deverá ser pago na proporção de 50% ao cônjuge e 50% aos três filhos. 

O art. 5º, § 1º, da Lei 6.194/74, estabelece que o prêmio do seguro DPVAT 

será pago mediante a apresentação dos seguintes documentos: “Art. 5º 

(...) §1º (...) a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais.” Em relação ao 

pleito indenizatório pela morte, vê-se que o sinistro, o falecimento e os 

documentos comprobatórios dos herdeiros beneficiários, encontram-se 

comprovados nos autos. Assim, tendo em vista que a demandada não 

produziu qualquer prova de fato extintivo ou modificativo do direito dos 

demandantes, forçoso considerar os danos como comprovados, restando 

configurado o falecimento de Djanira Aleixo de Souza Gregório, cônjuge e 

mãe dos autores da demanda. É sabido que a finalidade precípua do 

seguro é estabelecer a garantia de uma indenização mínima que atenda as 

necessidades repentinas e prementes geradas à vítima de um acidente 

automobilístico, levando-se em consideração a perspectiva de riscos 

provocados pela circulação de veículos. E, segundo Arnaldo Rizzardo: "O 

pagamento resulta do simples evento danoso, tendo por base a 

responsabilidade objetiva dos usuários de veículos pelos danos pessoais 

que venham a causar, independentemente da apuração da culpa."[1] O 

nexo causal está devidamente demonstrado por meio dos documentos 

carreados à inicial, que relatam o acidente automobilístico ocorrido em 

10.11.2016, bem como, o falecimento de Djanira Aleixo de Souza Gregório 

em virtude deste sinistro. A lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, 

estabelece em seu artigo 8º que: “Art. 8º. Os arts. 3º, 4º, 5º e 11º da Lei 

nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes 

alterações: Art. 3º. Os danos pessoais pelo seguro estabelecido no artigo 

2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) – em caso de morte;” Considerando que a sua 

aplicabilidade se dá após sua publicação, adoto o valor ali especificado 

como parâmetro indenizatório para o presente caso. Lado outro, tendo-se 

em vista que os autores preenchem os requisitos necessários a obter o 

benefício legal, ou seja, apresentaram a certidão de ocorrência do 

acidente em questão, bem como comprovante de serem os beneficiários 

da falecida, certidão de óbito, mediante a apresentação da certidão de 

casamento de Maurício Sanches de Azevedo com a de cujus e os 

documentos pessoais de Sebastião de Souza Gregório, Erli Souza 

Gregório e João Batista de Souza Gregório, comprovando serem filhos da 

falecida, deverão receber a quantia que lhe cabem na condição de 

herdeiros necessários de Djanira Aleixo de Souza Gregório, na proporção 

previsa no artigo 792, do CC, máxime em se considerando que o seguro 

proveniente de acidente de veículo possui caráter obrigatório, 

aplicando-se o disposto no artigo 7º da Lei 6.194/74. Portanto, satisfeitos 

os requisitos legais e regulamentares pelos beneficiários, a seguradora 

que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba 

indenizatória por morte. Esse é o entendimento do e. TJMT. Veja: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE - BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE ÓBITO – HERDEIROS NECESSÁRIOS - 

LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para indenização de seguro obrigatório, 

“simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º da Lei 

6.194/74). O boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito 

se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a 

morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 

1585557/PR). É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de 

falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega 

dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não 

foram incluídos no pagamento (STJ REsp 1443349/SP). A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (Ap 

84193/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)” 

No que pertinente aos juros de mora, percebe-se que o valor devido não 

foi pago no momento oportuno, devendo, sobre o saldo, incidir os juros de 

mora. No presente caso não incide a Súmula 54 do STJ, vez que se trata 

de ilícito contratual, não decorrente de culpa. Outrossim, no que tange ao 

percentual dos juros moratórios, incidem estes desde a data da citação e 

não a contar do acidente. No particular, relativo à correção monetária, 

tenho que esta serve para resguardar o valor da moeda da corrosão 

inflacionária, devendo ser aplicada a partir do ajuizamento da demanda. No 

que tange ao pedido de reembolso das despesas com o velório e 

sepultamento da vítima, observa-se que tal pleito não se enquadra no 

disposto no art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74, que prevê “o reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas”. In casu, as despesas com o 

funeral/sepultamento não podem ser consideradas como despesas 

médicas e tampouco suplementares, pois trata-se de dano material 

ocasionado pelo acidente, não integrando a cobertura securitária do 

seguro obrigatório DPVAT. Esse é o entendimento da jurisprudência. Veja: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. REEMBOLSO DAS DESPESAS 

COM FUNERAL. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. A cobertura do seguro obrigatório DPVAT não compreende 

reembolso das despesas com funeral (TJSC. Apelação nº 

0004530-49.2011.8.24.0024. Fraiburgo. Rel. Des. Fernando Cariori. Julg. 

26.07.2016)” “(...) DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL NÃO 

COMPREENDIDAS NOS DANOS PESSOAIS PREVISTOS NA LEI DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. (...). (TJSC. 

Apelação nº 2015.016167-2, nº 2015.016168-9, nº 2015.016166-5. Lages. 

Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil. Julg. 13.08.2015)” Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a requerida 

a pagar aos autores o valor do prêmio do seguro DPVAT, no valor 

correspondente de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na 

seguinte forma: 50% do prêmio, equivalente a R$ 6.750,00 (seis mil, 

setecentos e cinquenta reais) ao cônjuge Maurício Sanches de Azevedo, 

e; 50% restante a ser dividido em cota-parte igual aos três filhos, 

Sebastião de Souza Gregório, Erli Souza Gregório e João Batista de Souza 

Gregório, correspondendo o importe de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e 

cinquenta reais) para cada um. Sobre o quantum devido incidirá correção 

monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% 

ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno, ainda, 

a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do advogado dos demandantes, em verba que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

observando o §2º, do artigo 85 do CPC. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] In A reparação 

nos acidentes de trânsito. 8ª ed., RT, 1998, p. 204.

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO DE 20 DIAS

PROCESSO n. 1004011-39.2018.8.11.0003

Valor da causa: R$ 15.800,00

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->USUCAPIÃO (49)

 POLO ATIVO: GISLAINE SANTIAGO FERREIRA, NELSON JOSE DE 

SOUZA,

 POLO PASSIVO: CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, ROSEMARY 

MALUF FECHENER, PETRÔNIO FERREIRA, WALKIRIA LEÃO FERREIRA

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, PETRÔNIO 

FERREIRA e WALKIRIA LEÃO FERREIRA, 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 requerente adquiriu por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel abaixo descrito há mais de 10 (dez) anos, 

possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja 

decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente 

mandado para o C.R.I. desta Comarca
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DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para 

construção sob nº 19 da quadra nº 32, situado no loteamento denominado 

"JARDIM RUI BARBOSA", com limites e confrontações constantes na 

matrícula nº 56.943 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

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, SIMONE MENEZES 

VEIGA, digitei.

RONDONÓPOLIS, 17 de novembro de 2018.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

 

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO DE 20 DIAS

PROCESSO n. 1000153-34.2017.8.11.0003

Valor da causa: R$ 32.148,20

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49)

 POLO ATIVO: JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS

POLO PASSIVO: JOAQUIM BISPO DE SOUZA, DOMINGOS PEREIRA DOS 

SANTOS, EUCLIDES DARTORA, MARCILIO TEIXEIRA FILHO, JOSE PEREIRA 

TOSTA

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO requerido, JOAQUIM BISPO DE 

SOUZA, 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 requerente adquiriu por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel abaixo descrito há mais de 10 (dez) anos, 

possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja 

decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente 

mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terrenos para 

construção,situado na zona urbana desta cidade, parte do lote nº 06 do 

Agrupamento 02, com limites e confrontações constantes na matrícula nº 

7.190 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

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, SIMONE MENEZES 

VEIGA, digitei.

RONDONÓPOLIS, 17 de novembro de 2018.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 Prazo do Edital: 20 Dias

PROCESSO n. 1000608-33.2016.8.11.0003

Valor da causa: R$ 8.451,76

ESPÉCIE: [CHEQUE]->MONITÓRIA (40)

 POLO ATIVO: Nome: LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA - EPP

Endereço: BR 364, Km 164, Sítio São João, Marajá, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-000

POLO PASSIVO: C. J. GARCIA NETO - ME e CANDIDO JOSE GARCIA NETO

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, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 8.451,76 e 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado

RESUMO DA INICIAL: O autor é credor dos réus pela quantia líquida, certa 

e exigível, no valor acima transcrito, representada por 03 cheques 

descritos na inicial que foram devolvidos por ausência de fundos (motivos 

11 e 12). Requer o autor a citação dos réus para pagamento do débito.

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 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, SIMONE MENEZES 

VEIGA, digitei.

RONDONÓPOLIS, 20 de novembro de 2018.

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO DE 20 DIAS

PROCESSO n. 1003183-14.2016.8.11.0003

Valor da causa: R$ 300.523,76

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)

 POLO ATIVO: Nome: BANCO DA AMAZONIA SA

Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 736, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-050

POLO PASSIVO: C. T. DO CARMO TERRAPLENAGEM e CLEUSDETE 

TEIXEIRA DO CARMO

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, 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 03 (três) 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, 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 exequente é credor dos executados da 

importância de R$ 300.523,76, pela Cédula de Crédito Bancário nº 

067-15-0001-15, vencida e não paga, requer assim, a citação dos 

executados para pagarem a integralidade da dívida acrescidas de 

honorários advocatícios e custas processuais.

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 
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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, SIMONE MENEZES 

VEIGA, digitei.

RONDONÓPOLIS, 20 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 14515-63.2014.811.0003 Código: 762044

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO.

 PARTE AUTORA: ANAIDES DA SILVA SOUZA

 PARTE RÉ: JOÃO DA SILVA MARTINS, CIRILO DA SILVA MARTINS, ELISA 

DA SILVA MARTIS, IRMAM DA SILVA SOUZA, EURIPEDES SILVA 

SANTOS, ILDA DA SILVA MARTINS, MARIA SILVA DE OLIVEIRA, 

ARGEMIRO DA SILVA MARTINS, OLAVO DA SILVA MARTINS, LAURO DA 

SILVA MARTINS, CIRINO DA SILVA MARTINS, LUIZ DA SILVA SOUZA, 

LAURINDO RODRIGUES DE SOUZA, FLORINDA RODRIGUES DE SOUZA, 

ARLINDO RODRIGUES DE SOUZA, CORACY RODRIGUES DE SOUZA, 

NAIR RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA e 

FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA.

 CITANDO (A, S): JOÃO DA SILVA MARTINS, IRMAM DA SILVA SOUZA, 

LUIZ DA SILVA SOUZA, FLORINDA RODRIGUES DE SOUZA, NAIR 

RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA e 

FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/11/2014

 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO dos REQUERIDOS: JOÃO DA SILVA MARTINS, 

IRMAM DA SILVA SOUZA, LUIZ DA SILVA SOUZA, FLORINDA 

RODRIGUES DE SOUZA, NAIR RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA 

RODRIGUES DE SOUZA e FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente está no imóvel a mais de 10 (dez) 

anos, possuindo posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer 

seja decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com 

consequente mandado para o C.R.I. desta Comarca.

DESPACHO: Vistos e examinados. ANAÍDES DA SILVA SOUZA ingressou 

com a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de JOÃO DA SILVA 

MARTINS E OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se da certidão da Sra. Gestora (fls. 144), que ainda não foram 

citados os requeridos JOÃO DA SILVA MARTINS, IRMAM DA SILVA 

SOUZA, OLAVO DA SILVA MARTINS, LUIZ DA SILVA SOUZA, FLORINDA 

RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, NAIR 

RODRIGUES DE SOUZA e FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA. Intimada 

para se manifestar acerca da falta de citação dos mesmos, a parte autora 

afirmou que foram citados pelo edital de fls. 125. Todavia, constata-se do 

edital referido que o mesmo foi expedido e publicado para a citação de 

ELIZIA DA SILVA SANTOS, EURÍPEDES SILVA SANTOS, ARGEMIRO DA 

SILVA MARTINS e ILDA DA SILVA MATOS. Assim, impossível o julgamento 

da lide neste momento, eis que há requeridos que não foram devidamente 

citados. De outra banda, é inquestionável a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, razão pela qual, tendo 

em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da 

citação por edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das 

circunstâncias autorizadoras da citação por edital, DETERMINO A 

CITAÇÃO dos requeridos JOÃO DA SILVA MARTINS, IRMAM DA SILVA 

SOUZA, OLAVO DA SILVA MARTINS, LUIZ DA SILVA SOUZA, FLORINDA 

RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, NAIR 

RODRIGUES DE SOUZA e FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA por edital, 

observando-se as disposições do artigo 257 do CPC. Decorrido o prazo 

da citação, sem que haja resposta, fica decretada a revelia dos réus 

citados por edital, e nomeada a Defensoria Pública como curadora 

especial, que deverá ser intimada para se manifestar no prazo legal, tanto 

com relação aos requeridos que serão citados pelo edital que será 

expedido, como também em defesa daqueles que já foram citados pelo 

edital de fls. 125. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Eu, Sônia Maria Barros Duarte, analista judiciária, que digitei. 

Rondonópolis - MT, 21 de novembro de 2018. Thais Muti de Oliveira - 

Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

 AUTOS N. 675-15.2016.811.0003 CI 813358

 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 EXEQÜENTE(S): HELTON BECHER

 EXECUTADO(A,S): CENTRAL TAXI AEREO LTDA

 CITANDO(A,S): CENTRAL TAXI AEREO LTDA, CNPJ: 04636859000142

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/01/2016

 VALOR DO DÉBITO: R$ 30.246,69

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado CENTRAL TAXI AEREO LTDA, 

acima qualificado, na pessoa de seu representante legal, 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 03 (três) 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.

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor da executada por dívida 

líquida e certa representada pelas notas promissórias 01/02 e 02/02, no 

valor atualizada de R$ 30.246,69. Restou infrutíferas e inexitosas todas as 

tentativas do exequente de receber o seu crédito de forma amigável.

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. Eu, Sônia Maria Barros Duarte, analista judiciária, 

que digitei. Rondonópolis - MT, 21 de novembro de 2018. Thais Muti de 

Oliveira - Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008030-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL AMPARO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE OAB - GO25336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE BARBOSA VASCONCELOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008030-88.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JACQUELINE BARBOSA VASCONCELOS RÉU: HOSPITAL 

AMPARO LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA 

proposta pelo HOSPITAL AMPARO LTDA em desfavor de JACQUELINE 

BARBOSA VASCONCELOS. O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Goiás/GO acolheu a alegação de incompetência territorial, remetendo os 

autos para esta comarca. Dessa forma, proceda-se a alteração dos polos 

ativo e passivo no Sistema Pje, bem como o cadastramento dos 

respectivos advogados. Designo ainda audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes para o dia 23 de janeiro de 2019 às 08:00 

horas. Frustrada a composição, conclusos para pasta de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

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)
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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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

 

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.

Intimação 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)

 

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: 1000213-70.2018.8.11.0003

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:

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008844-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALMADO OAB - SP202455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLO AGRICOLA LTDA - ME (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-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))

 

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-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)

 

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 
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numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011979-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (REQUERIDO)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

FARMACIA FACIFARMA LTDA-ME (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002681-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FELICIO MARQUES (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007598-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISI BASSI MARTINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007598-69.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: LOUISI BASSI MARTINI EMBARGADO: GUSTAVO MENDES 

DE FREITAS Vistos e examinados. RECEBO OS EMBARGOS, independente 

de estar seguro o Juízo, vez que não se afigura nenhum dos casos de 

rejeição liminar previstos no artigo 918 do CPC. No que concerne ao 

pedido de suspensão da execução, entendo que não merece acolhida, 

haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo”. Ademais, não se fazem 

presentes os requisitos exigidos pelo § 1° 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. 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. Determino a oitiva 

do exequente, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. Juiz de 

Direito

Intimação 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)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003866-17.2017.8.11.0003

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:

ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO SCALEZ (EXECUTADO)

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal providenciar a 

averbação do termo de penhora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012446-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA VICENTIM DORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012446-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVETE APARECIDA VICENTIM DORTE RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Do 

valor da causa Analisando os autos, observa-se que o valor atribuído à 

causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. Isto 

porque, na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com 

danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos, o 

qual deve ser utilizado para atribuição do valor da causa. Neste sentido: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 

IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 

3/STJ). 2. Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, 

para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve 

corresponder a essa quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa 

jurisprudência desta Corte, quando há indicação na petição inicial do valor 

requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes 

para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações 

indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado 

com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698665 

SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018) Dessa forma, procedo à correção de ofício 

da causa para o montante de R$ 48.336,78 (quarenta e oito mil trezentos e 

trinta e seis reais e setenta e oito centavos), nos termos do art. 292, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Procedam-se às alterações necessárias no 

Sistema PJe. II – Da justiça gratuita Analisando os autos, extrai-se que a 

parte autora alegou que não possui condições financeiras de arcar com 

as custas judiciais, requerendo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Instada a comprovar a sua hipossuficiência, juntou cópia da 

declaração de renda, referente ao exercício de 2018. Pois bem. Em que 

pesem as alegações da parte autora, entendo que o pleito não merece 

prosperar, uma vez que os documentos carreados aos autos demonstram 

que o requerente é empresária e proprietária do estabelecimento 

Cachaçaria Água Doce – Ivete Aparecida Dorte ME. Assim, não 

demonstrada a incapacidade do postulante em custear as custas e 

despesas processuais, ainda que de forma momentânea, o indeferimento 

do pleito é medida que se impõe. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. Os elementos trazidos aos autos não comprovam a 

impossibilidade da agravante em arcar com as custas do processo. 

Benefício indeferido. Viabilidade de pagamento das despesas processuais 

ao fim do processo. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70078334893, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 11/07/2018). 

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – 

PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, 

em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo 

requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a 

parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.2. O 

microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita 

se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de 

satisfazer as custas processuais da demanda. (AI Nº 1002223-33.2017, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – IMÓVEL NO VALOR 

TOTAL DE R$319.500,00 – AUTORES QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE 

EMPRESÁRIOS – INFORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS 

TRAZIDA PELO AGRAVADO – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO NA ORIGEM – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – ANULAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da 

causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os 

custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para 

demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que 

ser indeferido. (AI Nº 1006600-47.2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018) Desse modo, 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. III - 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 25 de 

janeiro de 2019, 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. IV – 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 que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a débitos pretéritos, que não podem 

motivar a suspensão do fornecimento de energia. Com efeito, em que pese 

à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos 

de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária 

não pode interromper a prestação do serviço por débitos pretéritos. 

Ilustro: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA 

COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES 

NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – 

INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO 
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PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o 

entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de serviços 

de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo” (AgRg no 

AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse 

passo, levando em consideração que a parte autora está contestando 

valor de fatura pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

parte autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito 

por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando 

presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa 

requerida ser intimada para: a) se abster de suspender o fornecimento do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); b) se abster de incluir o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (ou proceder a 

sua exclusão, no prazo de 05 dias), em razão do débito objeto deste feito. 

Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001064-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001064-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE WILSON SILVA RÉU: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos e examinados. Não é o caso de julgamento 

do feito no estado em que se encontra, motivo pelo qual passo ao 

saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Fixo como pontos 

controvertidos da lide: a) a existência de sinalização no local na data do 

acidente e, b) ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Despicienda a 

realização de perícia in locu, tendo em vista o lapso temporal existente 

entre a data dos fatos e os dias atuais. Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2019, às 15:00 horas. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias antes da realização do ato. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Quando do 

depósito do rol, havendo necessidade da intimação ser feita pela via 

judicial deverá no mesmo ato comprovar os requisitos do § 4º do artigo 

455 do CPC e depositar a diligência do senhor oficial, isto no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória, fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a CP ser retirada na escrivania do 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, e, ainda, ser 

comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo certo que não 

haverá nova intimação para tal desiderato. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-85.2017.8.11.0003

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:

DANIRA SALEGIO BONILLA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Pois a diligência 

depositada, id. 13179591, já foi utilizada na expedição das citações id. 

13590071 e 13589962 de 11/06/2018. .

Intimação 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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005333-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSON THIAGO NUNES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido/apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010088-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005125-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ASSIS GALLIASSI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004460-65.2016.8.11.0003

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:

SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias informar endereço completo para expedição da intimação do 

requerido, e no mesmo prazo, efetuar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, através do seguinte caminho: site do Tribunal de 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009781-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA TENORIO (EXECUTADO)

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003714-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

COMPROVE O PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO 

PROCESSO, ANEXANDO AOS AUTOS A GUIA .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 416625 Nr: 12242-24.2008.811.0003

 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: MARIA SUELY ALVES DOS SANTOS, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN NEI PALAMONI, AILTON, OSVALDO 

FERNANDES SOBRINHO, VALDOMIRO, MARIA PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 02 (duas) 

cópia da petição inicial de fls. 08/14 para acompanhar o mandado citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 389595 Nr: 3209-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO TEIXEIRA FILHO, ELINEIA SCAGLION TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCILELIA DE PAULA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015), apresentar suas contrarrazões à apelação do 

autor de fls. 99/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762445 Nr: 14700-04.2014.811.0003

 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: MARIA LOPES PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015), apresentar suas contrarrazões à apelação do 

requerido de fls. 81/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764819 Nr: 15737-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP, 

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, ANA 

PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO DA AMAZONIA S.A, BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O, EMILIA CARLOTA 

G VIELA - OAB:OBA/MT 13206, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO OS TERMOS DA CERTIDÃO DE FL. 2578 E, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE FLS. 2520/2520V.:"b) – A intimação do BANCO 

DO BRASIL para que, no prazo de 05 (cinco) dias, restitua os veículos 

listados no item 2 de fls. 2494, sob pena de renúncia tácita ao seu direito 

de restituição previsto no artigo 85 da Lei 11.101/2005 e ao recebimento 

de eventuais valores advindos da venda dos mesmos; "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 881149 Nr: 10648-57.2017.811.0003
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, NELSON FEITOSA JR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NOS AUTOS CONSIDERANDO O DESARQUIVAMENTO E 

APENSAMENTO DOS AUTOS CÓDIGO 875591.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 833727 Nr: 6714-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS 

LTDA, SAMIR BADRA DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755169 Nr: 10394-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDO GIROLETTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732836 Nr: 12950-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESTON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Proposta a presente ação, a requerida não chegou a ser citada, posto 

que não foi encontrada em nenhum dos endereços fornecidos pela 

requerida, e nem mesmo naquele localizado pelo Juízo junto aos sistemas 

que lhe são disponíveis.

 Por fim, a autora foi intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, e permaneceu silente.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730978 Nr: 11491-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE METELO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º da Lei nº 

13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, que prosseguirá na forma do 

artigo 824 e seguintes do CPC (execução por quantia certa), e a baixa da 

relação dos processos da META 2.

Fixo, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem 

pagos pelo executado (art. 827).

 Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º).

 O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829).

 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.

 Tendo sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair 

sobre os mesmos.

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762044 Nr: 14515-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIDES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA MARTINS, CIRILO DA SILVA 

MARTINS, ELISA DA SILVA MARTIS, IRMAM DA SILVA SOUZA, 

EURIPEDES SILVA SANTOS, ILDA DA SILVA MARTINS, MARIA SILVA DE 

OLIVEIRA, ARGEMIRO DA SILVA MARTINS, OLAVO DA SILVA MARTINS, 

LAURO DA SILVA MARTINS, CIRINO DA SILVA MARTINS, LUIZ DA SILVA 

SOUZA, LAURINDO RODRIGUES DE SOUZA, FLORINDA RODRIGUES DE 

SOUZA, ANTONIO QUEIROZ MACAUBAS, ARLINDO RODRIGUES DE 
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SOUZA, CORACY RODRIGUES DE SOUZA, NAIR RODRIGUES DE SOUZA, 

TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA, 

ODILIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 ANAÍDES DA SILVA SOUZA ingressou com a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO em face de JOÃO DA SILVA MARTINS E OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Verifica-se da certidão da Sra. Gestora (fls. 144), que ainda não foram 

citados os requeridos JOÃO DA SILVA MARTINS, IRMAM DA SILVA 

SOUZA, OLAVO DA SILVA MARTINS, LUIZ DA SILVA SOUZA, FLORINDA 

RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, NAIR 

RODRIGUES DE SOUZA e FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA.

 Intimada para se manifestar acerca da falta de citação dos mesmos, a 

parte autora afirmou que foram citados pelo edital de fls. 125.

 Todavia, constata-se do edital referido que o mesmo foi expedido e 

publicado para a citação de ELIZIA DA SILVA SANTOS, EURÍPEDES SILVA 

SANTOS, ARGEMIRO DA SILVA MARTINS e ILDA DA SILVA MATOS.

 Assim, impossível o julgamento da lide neste momento, eis que há 

requeridos que não foram devidamente citados.

De outra banda, é inquestionável a notória dificuldade em se encontrar a 

parte requerida para a citação pessoal, razão pela qual, tendo em conta 

que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por 

edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das 

circunstâncias autorizadoras da citação por edital, DETERMINO A 

CITAÇÃO dos requeridos JOÃO DA SILVA MARTINS, IRMAM DA SILVA 

SOUZA, OLAVO DA SILVA MARTINS, LUIZ DA SILVA SOUZA, FLORINDA 

RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, NAIR 

RODRIGUES DE SOUZA e FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA por edital, 

observando-se as disposições do artigo 257 do CPC.

Decorrido o prazo da citação, sem que haja resposta, fica decretada a 

revelia dos réus citados por edital, e nomeada a Defensoria Pública como 

curadora especial, que deverá ser intimada para se manifestar no prazo 

legal, tanto com relação aos requeridos que serão citados pelo edital que 

será expedido, como também em defesa daqueles que já foram citados 

pelo edital de fls. 125.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759751 Nr: 13236-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CRISOSTOMO DIONIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE MORAES, CREONILDES 

FERNANDES DA SILVA RODRIGUES, JUSCELINO LIMA DIAS, CLEIDA 

ORTIZ DIAS, DELMOND RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Verifica-se da certidão da Sra. Gestora (fls. 139), que ainda não foram 

citados os confinantes CREONILDES FERNANDES DA SILVA RODRIGUES 

e DELMOND RODRIGUES DE OLIVEIRA, de modo que determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca de tal fato, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes para o 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816356 Nr: 1705-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACQUA GELADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

APARELHOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA, WANDERLEI APARECIDO 

BAGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817237 Nr: 1957-88.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GOBIS DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER RAMON GOBIS DA SILVA, LILIAN DA 

SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:20982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE, EDUARDO SILVA TOLOSA, 

VALNITE DE SANTANA TOLOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PRADO, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA 

PERES, PAULO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 12062, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 14/11/2018, 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 Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888322 Nr: 1122-32.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAETANO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 21997, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, 

JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, TIAGO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 71874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, 

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443

 Decisão proferida em 24/07/2018, em fl. 1371:"Intimem-se da presente 

decisão, ainda, o executado, os terceiros interessados (GUILHERME 

AUGUSTIN e ABJ AGRÍCOLA) e os administradores judiciais dos 

processos de recuperação judicial de GUILHERME AUGUSTIN, 

ALEXANDRE AUGUSTIN e ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA, para que, 

querendo, manifestem-se nos autos, no prazo comum de 05 (cinco) dias. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387563 Nr: 1231-32.2007.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAGRES E BRESCOVICI LTDA ME OU 

MILAGRES & SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 Vistos e examinados.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 

garantam a execução (art. 921,§3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423402 Nr: 5559-34.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR LAIOLA GONCALVES, LUCIVANIA BEZERRA 

LOIOLA, FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO, GILMAR MONTEIRO 

DO NASCIMENTO, THAIRA LOIOLA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LAURA TRICHES BERTOL, HDI SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Intimação da advogada da parte requerente a fim de, no prazo legal, 

manifestar acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem 

o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803249 Nr: 15672-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DA SILVA MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746979 Nr: 6156-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILENE RIBEIRO DE BRITO CRUZ, SOUVENIR DAL' BÓ 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA, FLAVIO AUGUSTO 

ESTRELA MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RUZA DAL BO - 

OAB:OAB/MT 11.882-B, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058, 

SOUVENIR DAL'BÓ JUNIOR - OAB:11058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241/0

 Intimação da advogada da parte exequente a fim de, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição e documentos de folhas 60/61, que noticiam 

o depósito de valores pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819895 Nr: 2878-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ MATTEI, GOIACY MOURA 

PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 Certifico que na intimação de fls. 131, não constou o nome dos 

advogados constituídos, conforme petição e procuração de fls. 124/125, 

assim procedo a intimação do advogado da exequente para no prazo de 

05 dias, trazer aos autos a cópia do acordo legível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427962 Nr: 10163-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DO CARMO NONATO - 

OAB:258138/SP, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13047/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO 

EDUARDO BLUMER PARADEDA - OAB:113928/SP, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - 

OAB:10386B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 05 dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 401197 Nr: 14636-38.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - 

OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 327325 Nr: 10429-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTE COMERCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE VERDURAS RODRIGUES LTDA, 

IZAIR RODRIGUES LEITE, IZAIR RODRIGUES LEITE, JAIRO RODRIGUES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Intimação do autor para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que de direito, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732179 Nr: 12444-25.2013.811.0003
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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: JOSE DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ROECE 

ONASSIS, para devolução dos autos nº 12444-25.2013.811.0003, 

Protocolo 732179, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85473 Nr: 20858-37.1998.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SIGLA SISTEMA GLOBO DE GRAVACOES AUDIOVI, 

ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTAS CORREA & SANTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169 MT, NEZIR RIBEIRO DE FREITAS - OAB:MT/2.153-B, NIVALDO 

JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

20858-37.1998.811.0003, Protocolo 85473, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804665 Nr: 16187-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer uma cópia 

da petição e cálculo de fls. 69/72, para acompanhar a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790714 Nr: 10504-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal fornecer uma 

(01) cópia da petição e cálculo de fls. 119/121, para acompanhar a carta 

de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444868 Nr: 51-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original e em igual prazo fornecer cópia da 

petição e cálculos de fls. 288/293, para acompanhar o mandado de 

citação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001064-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001064-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE WILSON SILVA RÉU: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos e examinados. Não é o caso de julgamento 

do feito no estado em que se encontra, motivo pelo qual passo ao 

saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Fixo como pontos 

controvertidos da lide: a) a existência de sinalização no local na data do 

acidente e, b) ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Despicienda a 

realização de perícia in locu, tendo em vista o lapso temporal existente 

entre a data dos fatos e os dias atuais. Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2019, às 15:00 horas. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias antes da realização do ato. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Quando do 

depósito do rol, havendo necessidade da intimação ser feita pela via 

judicial deverá no mesmo ato comprovar os requisitos do § 4º do artigo 

455 do CPC e depositar a diligência do senhor oficial, isto no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória, fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a CP ser retirada na escrivania do 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, e, ainda, ser 

comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo certo que não 

haverá nova intimação para tal desiderato. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Edital Citação

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

 AUTOS N.º 964-79.2015.811.0003 CI 767173

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DOMINGOS DA SILVA e ANTONIA MARIA DA 

SILVA

 PARTE RÉ: ROSALVO CÂNDIDO DE ALMEIDA e MARIA ZÉLIA DE MATOS 

e JAIR GONÇALVES DE MATOS e URACI CANDIDO DE ALMEIDA e 

LUZINETE ALMEIDA SILVA e ADEMIR SANTANA DA SILVA e ARMINDA DE 

ALMEIDA SILVA e IVANILSO FREIRE DA SILVA e ADONTINO CANDIDO DE 
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ALMEIDA e CARMELITA CANDIDA DE ALMEIDA e VALDIR CANDIDO DE 

ALMEIDA e VALDEIR CANDIDO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO 

MULLER e MARIO BATISTA SOARES e MARCIO SOBRINHO CONTÓ

 CITAÇÃO DO REQUERIDO: ADONTINO CANDIDO DE ALMEIDA, brasileiro, 

maio, CPF nº 299.950.861-15.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/1/2015

 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido ADONTINO CANDIDO DE ALMEIDA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente está no imóvel abaixo descrito ha 10 

(dez) anos, possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. 

Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com 

consequente mandado para o C.R.I. desta Comarca.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote de terreno para chácara 

sob n. 09 da Quadra n.01, situado no loteamento denominado CHÁCARAS, 

SÍTIOS E RECREIOS SÃO ROSALVO, zona urbana desta cidade, com 

limites e confrontações constantes na matrícula de n. 62.351 no C.R.I 

desta comarca.

DESPACHO: Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, determinando a citação por edital de Adontino Candido de Almeida 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo legal, 

fica decretada a revelia do requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e 

parágrafo único do Código de Processo Civil, nomeado curador especial 

ao revel citado por edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos 

que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação e para apresentar 

manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Eu, Sônia Maria Barros Duarte, analista judiciária, 

que digitei. Rondonópolis - MT, 21 de novembro de 2018. Thais Muti de 

Oliveira. Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. G. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001484-17.2018.811.0003 Vistos etc. 1. O art. 139, inciso II, 

do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar pela rápida solução do 

litígio. Tal disposição está alinhada com a nova ordem constitucional, a qual 

situa a dignidade da pessoa humana como núcleo do constitucionalismo 

contemporâneo e pilar do Estado Democrático de Direito. Esta nova 

concepção de justiça constitucional, sem dúvida, teve sua tônica com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 45, promulgada em 08.12.2004, em 

especial com a consagração do princípio da razoável duração do 

processo, localizado topograficamente no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta 

Republicana de 1988, considerando que nenhum processo pode tramitar 

ad eternum, sob o risco de depor contra a credibilidade do Poder Judiciário 

e de suas instituições. 2. Nesta linha raciocínio, tendo em vista que o 

Município de Rondonópolis está custeando as despesas com exames de 

DNA de pessoas hipossuficientes, conforme ofício n.º 777/AJ/SMS/2017, 

da Secretaria Municipal de Saúde, assim como em atenção ao Ofício 

1100/2017/DF, da Diretoria do Foro desta Comarca, determino às partes 

que compareçam ao Laboratório São João, situado à Av. João Ponce de 

Arruda, n.º 2196, Centro, Rondonópolis - MT, no dia17.12.2018, às 

9h30min, para coleta do material genético e consequente realização do 

exame pericial, cujo valor será integralmente custeado pelo Município. 3. 

Oficie-se imediatamente ao laboratório suprarreferido quanto à data 

suprarreferida para realização da coleta do material genético. 4. 

Saliente-se, ainda, à parte autora, expressamente, que o seu não 

comparecimento no ato solene ensejará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC, por manifesto desinteresse no 

deslinde da causa, bem como saliente-se à parte requerida, 

expressamente, que se não se fizer presente no referido ato será 

presumida a paternidade do de cujus em relação a parte demandante, 

conforme dicção da Súmula 301 do STJ, julgando-se procedente o pedido 

inicial. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003515-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. X. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA GABRIELA DE ANDRADE LIMA COLACO OAB - PE41225 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003515-78.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação dos 

patronos das partes (autora e requerida) para fazê-las comparecer ao 

Laboratório São João, situado à Av. João Ponce de Arruda, n.º 2196, 

Centro, Rondonópolis - MT, no dia 21.01.2019, às 9h30min, para coleta do 

material genético e consequente realização do exame pericial, cujo valor 

será integralmente custeado pelo Município. Rondonópolis, 21 de 

novembro de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. G. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001484-17.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação dos 

patronos das partes (autora e requerida) para fazê-las comparecer ao 

Laboratório São João, situado à Av. João Ponce de Arruda, n.º 2196, 

Centro, Rondonópolis - MT, no dia 17.12.2018, às 9h30min, para coleta do 

material genético e consequente realização do exame pericial, cujo valor 

será integralmente custeado pelo Município. Saliente-se, ainda, à parte 

autora, expressamente, que o seu não comparecimento no ato solene 

ensejará a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, 

por manifesto desinteresse no deslinde da causa, bem como saliente-se à 

parte requerida, expressamente, que se não se fizer presente no referido 

ato será presumida a paternidade do de cujus em relação a parte 

demandante, conforme dicção da Súmula 301 do STJ, julgando-se 

procedente o pedido inicial. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002189-49.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

F. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GASOTO OAB - MS12146 (ADVOGADO(A))

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002189-49.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 27.02.2019, às 14h40min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001671-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. L. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

AGILDO OLIVEIRA AMORIM OAB - MT3661/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001671-59.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando as partes, através 

do(a) patrono(a), para comparecerem, juntamente, na 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões para firmarem termo de guarda 

compartilhada definitivo, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 21 de novembro 

de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010634-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILZA CAROLINA DE SOUZA ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOPSON AURELIANO ORTIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010634-22.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 16160802). 2. Assim, por 

tratar-se de matéria de competência absoluta, com arrimo do art. 516, 

inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa destes autos àquele 

juízo, que é o prevento para a apreciação desta matéria. 3. Sobre o tema, 

anoto o seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO 

EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (TJ/MT – Conflito de Competência n.º 167.766/2014, Primeira 

Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de 

Farias, j. 02.07.2015) (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005966-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1005966-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por B.B.B.C., 

representado por sua genitora, Sr.ª Tatiane Bezerra Bockner de Lima, em 

face de RODRIGO CAGNIN (qualificados na exordial). 2. A parte 

exequente requer o cumprimento por parte do executado do direito de 

visitas ao filho menor, alegando a obrigatoriedade de o genitor visitar seu 

filho. 3. Não se pode olvidar que o direito de visitas e de convívio entre os 

pais e os filhos que não estão sob sua guarda é garantido pelo Código 

Civil, senão vejamos: “Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não 

estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o 

que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como 

fiscalizar sua manutenção e educação. 4. Não há dúvidas de que qualquer 

criança careça da atenção paterna. No entanto, não pode o juízo obrigar o 

genitor a exercer um direito que lhe é facultado, sob pena de ferir 

garantias constitucionais. 5. Embora haja na doutrina respeitáveis opiniões 

em favor da “multa afetiva”, afigura-me mais coerente a lição subscrita por 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Afeto, carinho, amor, 

atenção ... são valores espirituais, dedicado a outrem por absoluta e 

exclusiva vontade pessoal, não por imposição jurídica”. Todavia, não se 

vislumbra solução jurídica para o abando de seu genitor.” (Direito das 

Famílias. 1ª edição. Ed. Lúmen Júris. Rio de Janeiro. 2008, p. 486). 6. No 

mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: DIREITO DE FAMÍLIA. 

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OBRIGAÇÃO DE VISITAS. 

DESINTERESSE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO NATURAL. IMPOSSIBILIDADE 

DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. A manutenção dos lações afetivos depende da 

vontade das partes e não pode ser imposta pelo julgador. Não pairam 

dúvidas sobre o direito do filho de ter garantido o convício com seu 

genitor, mas há desinteresse do pai em visitar o filho, em manifesto 

descaso com a prole. Se o pai mostra desinteresse de conviver com o 

filho, não pode o Poder Judiciário obrigá-lo a cumprir com essa obrigação 

natural, sob pena de prejudicar o próprio filho, pois a visitação forçada 

terminaria por estabelecer uma convivência de má qualidade e até 

traumática. O apelado declarou que não tem nenhuma intenção de visitar o 

filho, que não quer nenhum contato com o filho e não quer que a criança 

sofra mais do que está sofrendo. O amor compulsório manifestado na 

indiferença, pode se revelar mais danoso ao filho que a ausência do 

genitor. O ordenamento jurídico não prevê a obrigatoriedade de 

sentimentos que normalmente vinculam um pai a seu filho, sendo 

lamentável a constatação de relações familiares que não se nutrem pelo 

afeto verdadeiro e espontâneo. Apelação desprovida. (TJ-DF - APC: 

20130110133313, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 11/05/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/05/2016 . Pág.: 429) (grifo nosso) DIREITO DE FAMÍLIA E 

PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VISITAS. NECESSIDADE FILIAL DA 

ATENÇÃO PATERNA. ASTREINTES. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CARÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Não há dúvidas de que qualquer menino, 

aos 06 (seis) anos de idade, careça da atenção paterna. tal necessidade, 

no caso vertente, agrava-se pela deficiência na saúde, decorrente da 

paralisia cerebral enfrentada pelo infante. contudo, não se vislumbra 

solução jurídica para o abandono de seu genitor. 2. Ao cogitar o 

deferimento da pretensão autoral e consequente efetivação da medida, 

com o cumprimento da obrigação por parte do requerido, forçoso 

reconhecer que, por ocasião da execução das visitas acordadas, 

corre-se o risco de grave incompatibilidade entre o pai coagido e a criança 

ansiosa por atenção. Possivelmente, o provimento jurisdicional guerreado 

traria problemas ainda maiores do que os já enfrentados pela autora. 3. A 

realização de visitas apenas com o fim de livrar-se da ameaça de multa 

pecuniária não garantirá ao menor que seu genitor, de fato, dispense a 
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atenção de que efetivamente necessite. 4. Conclui-se que o resultado 

prático pretendido pela demandante não pode ser atendido por meio da 

presente ação de obrigação de fazer. em outras palavras, não se 

encontra presente a relação necessidade, utilidade e adequação. 5. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APL: 268647320098070007 DF 

0026864-73.2009.807.0007, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 28/07/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/08/2010, 

DJ-e Pág. 230) 7. Tendo como norte essa quadra de intelecção, 

vislumbra-se a ausência de interesse de agir da parte exequente. 8. De 

fato, o interesse de agir requer a existência concomitante de três 

requisitos, a utilidade, a necessidade do provimento judicial pleiteado e a 

adequação. Vejamos os ensinamentos a respeito: “Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão 

do autor). De outra parte, o autor movendo a ação errada ou utilizando-se 

do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, 

razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de 

interesse processual. ” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 

10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, 

p. 504) (grifo nosso) De acordo com Liebman, há o interesse processual 

ou interesse de agir: “Quando há para o autor utilidade de conseguir o 

recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do 

interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. É, 

pois, um interesse de segundo grau, porque consiste no interesse de 

propor o pedido, tal como foi proposto para a tutela do interesse que 

encontrou resistência em outra pessoa, ou que, pelo menos, está 

ameaçado de encontrar essa resistência.” (LIEBMAN, Enrico Tullio. 

Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 

125) (grifo nosso) 9. Portanto, gizadas as razões de decidir supra, não há 

outra solução para o caso em apreço senão a extinção do feito sem 

resolução de mérito. 10. A legislação processual civil em vigor é clara ao 

disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito e, 

dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando 

houver ausência de legitimidade ou de interesse processual. 11. Assim, 

ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, indefiro a 

petição incial e extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi dos arts. 

330, inciso III e 485, inciso I, do Codex de Processo Civil. 12. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios. 

13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001865-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. L. (AUTOR(A))

I. V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SANTOS LOBATO OAB - 017.414.431-80 (REPRESENTANTE)

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. O. (RÉU)

 

Processo n.º 1001865-25.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por I.V.L., G.V.L. e I.V.L., 

representados por sua genitora Sr.ª Ana Lucia Santos Lobato, em face 

APARECIDO VIEIRA DE OLIVEIRA (qualificados nos autos). 2. Analisando 

detidamente os autos, a toda evidência, nota-se que a parte autora foi 

intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), porém, conforme se extrai da certidão de ID: 

15897554, não foi cumprida essa determinação. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito nos casos de indeferimento da 

inicial. 5. Ademais, o art. 330, do Código de Ritos, prescreve as hipóteses 

que a petição inicial será indeferida, vejamos: “Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial 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. § 2o Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” (grifo nosso). 

6. Assim, do minudente volver dos autos, nota-se que não foi cumprida a 

determinação de ID: 14306897, razão pela qual aplico ao caso o disposto 

no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferindo a 

petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito. 7. Sobre o 

tema anoto o seguinte julgado: “EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO APENSADOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

TORNADA SEM EFEITO. 1. A lei processual civil é clara no sentido de que, 

uma vez determinada a emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos 

ou irregularidades, não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. 2. Contudo, se os autos dos 

embargos à execução são apensados à execução, todos os documentos 

necessários à instrução dos embargos estão reunidos, donde a 

desnecessidade de emenda à inicial. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 

20150110691217 0019942-24.2015.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, 

Data do julgamento:15.09.2016, Data de Publicação no DJE: 23.09.2016 ).” 

(grifo nosso) 8. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso I, do Codex de Processo Civil. 9. Sem condenação em custas, eis 

que incabíveis à espécie. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1009590-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. G. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1009590-02.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA aforada por K.M.S.N., 

representado por sua genitora Sr.ª Adriana Nogueira Andrade, em face de 

ANTONIO JEFERSON DA SILVA GOMES (qualificados nos autos). 2. Pela 

manifestação carreada aos autos (ID: 16409358), infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação 

processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do 

processo de execução e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando houver o adimplemento total da dívida. 5. Diante 

da manifestação das partes verifica-se que a obrigação contida nesta 

ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise. 6. Ante o 

exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR 

OU PELO ESPÓLIO
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Processo Número: 1012410-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROBERTO DELAI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012410-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do CPC, carreando aos autos seus 

documentos pessoais, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761380 Nr: 14167-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAH, IMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIZETE RAMALHO 

GERINO, para devolução dos autos nº 14167-45.2014.811.0003, Protocolo 

761380, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731952 Nr: 12240-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAL, VAL, CAL, MLDSL, RSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, RODOLFO 

PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos da parte autora de que decorreu o prazo de 

suspensão solicitado, para que se manifestem no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445235 Nr: 417-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA LEITE RIBEIRO, LUCIMAR MARTINS RIBEIRO, 

GLEICE MARTINS RIBEIRO, LUCINEI MARTINS RIBEIRO, ANTONIO CESAR 

RIBEIRO, GLAUCIA MARIA RIBEIRO, JULIO CEZAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALTER FARIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 417-78.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Não obstante os termos da petição de fls. 108/111, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos as 

certidões negativas das fazendas federal, estadual (emitida pela PGE) e 

municipal em nome do de cujus.

2. Aportando aos autos os documentos supra, retornem-me os autos 

conclusos para sentença.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 386739 Nr: 465-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA BAPTISTA VASCONCELOS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona do inventariante, Dra. MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se 

manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 439403 Nr: 8070-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA 

FELDMANN - OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8070-68.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise deste feito e de seus apensos, nota-se que todos tratam de 

ação de execução de alimentos e que estão sob o mesmo rito, 

verificando-se o instituto da litispendência, porém, em homenagem ao 

princípio da não surpresa, com previsão legal nos arts. 9º e 10, do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 2. Após, manifestação das partes, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715142 Nr: 10396-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10396-30.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise deste feito e de seus apensos, nota-se que todos tratam de 

ação de execução de alimentos e que estão sob o mesmo rito, 

verificando-se o instituto da litispendência, porém, em homenagem ao 

princípio da não surpresa, com previsão legal nos arts. 9º e 10, do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 2. Após, manifestação das partes, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.
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4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 764454 Nr: 15544-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVDSM, JDSM, LCDS, IVDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 29. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com parecer do Ministério Público e com espeque no art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil, julgo parcialmente procedente o 

pedido veiculado no petitório inaugural, para majorar os alimentos devidos 

pelo requerido à parte requerente para o patamar de 60% do salário 

mínimo vigente, correspondendo atualmente ao valor de R$ 572,40 

(quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), que deverá ser 

pago até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente à parte demandante ou 

por meio de depósito bancário.30. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da justiça gratuita.31. Notifique-se o representante do Ministério 

Público.32. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819867 Nr: 2864-63.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2864-63.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 76, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 6 (seis) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765372 Nr: 16079-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, MHDSN, JJDS, MPDS, MIDS, JIDS, LJDS, AJDS, 

APDS, MASDS, EBDS, AJDS, GFBDS, EDJPDS, ACDS, EDGJDS, DCDS, 

VCLDS, RCDS, RCDS, DCDS, APSNS, MASDO, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTJDS, EDAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16079-77.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 117, intimem-se a inventariante e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750169 Nr: 7840-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJA, JOSE CANDIDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIZAIR SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins e direito que, deixei de expedir mandado para intimação 

da parte autora, tendo em vista constar no sistema como endereço 

apenas Fazenda Miranda, sem maiores informações acerca da 

localização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 778267 Nr: 5541-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5541-03.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 85, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734958 Nr: 14655-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADO, HJMDO, CLM, SLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Verifica-se que a inventariante, intimada mais de uma vez a carrear 

aos autos os documentos hábeis a comprovar a união estável entre ela e 

o de cujus, trouxe apenas declarações, carta de concessão de benefício 

e proposta de abertura de contas junto ao Banco Itaú, sendo que esses 

documentos não prestam aos fins colimados. 3. Com efeito, não há razão 

de ser para a permanência da Sr.ª Zilma Alves de Oliveira no encargo de 

inventariante e de sua participação no processo, haja vista a sua 

ilegitimidade para tal, ante a não comprovação de sua condição, devendo 

figurar nos autos apenas como representante da menor Hemilly Jhulia 

Martins de Oliveira. Assim, o interesse maior na administração e 

conservação dos bens é, sem dúvida, dos herdeiros necessários. 4. 

Sendo assim, destituo a Sr.ª Zilma Alves de Oliveira do encargo de 

inventariante e, nos termos dos arts. 616, inciso I, 617, inciso IV, ambos do 

Código de Ritos, nomeio inventariante a herdeira Caroline Lopes Martins 

(qualificada nos autos), a qual deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso, devendo a 

Sr.ª Zilma Alves de Oliveira entregar à substituta os bens do espólio, sob o 

risco de emissão de mandado de busca e apreensão ou de imissão na 

posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, consoante a 

inteligência do art. 625, caput, do CPC. 5. No mais, intime-se a inventariante 

ora nomeada para que, no prazo de 15 (dez) dias, preste as últimas 

declarações, bem como para que traga aos autos o plano de partilha dos 

bens inventariados. 6. Após, abra-se vista aos herdeiros e ao Ministério 

Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as 

últimas declarações (art. 637, CPC). 7. Cumpridas todas as diligências 

supra, venham-me os autos conclusos. 8. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761817 Nr: 14413-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:, PAULO DE SOUZA 

FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14413-41.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 97, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 416084 Nr: 11684-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLV, LLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11684-52.2008.8.11.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, verifica-se que o 

título executivo que embasa a presente executio é uma sentença proferida 

pelo juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca (fl. 18).

2. Assim, por tratar-se de matéria de competência absoluta, com arrimo do 

art. 516, inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa destes autos 

àquele juízo, que é o prevento para a apreciação desta matéria.

3. Sobre o tema, anoto o seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 

OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO 

– ARTIGO 575, II CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA 

SENTENÇA EXEQUENDA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de 

alimentos deve ser promovida no juízo em que tramitou o processo de 

conhecimento do qual adveio o referido titulo judicial, em consonância com 

a regra prescrita no art. 575, II do CPC.” (TJ/MT – Conflito de Competência 

n.º 167.766/2014, Primeira Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Privado, Rel. 

Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 02.07.2015) (grifo nosso)

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420051 Nr: 2348-87.2009.811.0003

 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: JCLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2348-87.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 189, recebo a apelação de 

fls. 186/188 (art. 1.012, caput, CPC), nos seus efeitos devolutivo e 

suspensivo.

 2. Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC).

3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446837 Nr: 2019-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2019-07.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise deste feito e de seus apensos, nota-se que todos tratam de 

ação de execução de alimentos e que estão sob o mesmo rito, 

verificando-se o instituto da litispendência, porém, em homenagem ao 

princípio da não surpresa, com previsão legal nos arts. 9º e 10, do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 2. Após, manifestação das partes, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451973 Nr: 7152-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7152-30.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise deste feito e de seus apensos, nota-se que todos tratam de 

ação de execução de alimentos e que estão sob o mesmo rito, 

verificando-se o instituto da litispendência, porém, em homenagem ao 

princípio da não surpresa, com previsão legal nos arts. 9º e 10, do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 2. Após, manifestação das partes, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802494 Nr: 15382-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KLEYSLLER WILLON 

SILVA, para devolução dos autos nº 15382-22.2015.811.0003, Protocolo 

802494, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267700 Nr: 1676-94.2000.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PISTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSORIO PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGINO MARC OS DA MATA DE 

OLIVEIRA - OAB:82.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WANDERSON 

CLAYTON PESTANA, para devolução dos autos nº 

1676-94.2000.811.0003, Protocolo 267700, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 742573 Nr: 3634-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSAM, DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEEAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELEIDE M DE MENDONÇA - 

OAB:MT/8380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3634-27.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro, na íntegra, a cota ministerial de fls. 202/203, pelo que determino 

que seja oficiado conforme postulado no pleito de fls. 185/187, item “ b” e 

“c”. No tocante ao item “a”, ora deferido também, segue anexa a pesquisa 

do endereço da requerida.

2. Cumprida a determinação supra, abra-se vista dos autos à inventariante 

para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 4. Após, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763050 Nr: 14936-53.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHGV, GPGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:OAB/MT15698, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILIA FERNANDES 

DAS GRAÇAS, para devolução dos autos nº 14936-53.2014.811.0003, 

Protocolo 763050, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772692 Nr: 3443-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDSC, SDSC, MMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, para devolução dos autos nº 3443-45.2015.811.0003, Protocolo 

772692, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418988 Nr: 1372-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFD, RDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 1372-80.2009.811.0003, 

Protocolo 418988, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287676 Nr: 2542-34.2002.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDA MARIA SOARES DE OLIVEIRA, AURÉLIO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AILTON ALENCAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 2542-34.2002.811.0003, Protocolo 287676, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448499 Nr: 3678-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AILTON ALENCAR DE OLIVEIRA, AURÉLIO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, ENEIDA MARIA SOARES DE OLIVEIRA, 

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, MARLEI ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 3678-51.2011.811.0003, Protocolo 448499, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448500 Nr: 3679-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AILTON ALENCAR DE OLIVEIRA, AURÉLIO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE CASTRO ALVES, ENEIDA 

MARIA SOARES DE OLIVEIRA, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 3679-36.2011.811.0003, Protocolo 448500, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449379 Nr: 4558-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AILTON ALENCAR DE OLIVEIRA, ENEIDA 

MARIA SOARES DE OLIVEIRA, ROGER DE MEDEIROS MALUF WUTKE, 

AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, CRISTIANO ALENCAR 

SOARES DE OLIVEIRA, NELSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 4558-43.2011.811.0003, Protocolo 449379, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444082 Nr: 12751-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 12751-81.2010.811.0003, Protocolo 444082, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435147 Nr: 3814-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA ELIZABETH 

SUZANETH ALVES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

3814-82.2010.811.0003, Protocolo 435147, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926 Nr: 762-74.1993.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMIRA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON GOMES BENTO - 

OAB:10855-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 762-74.1993.811.0003, 

Protocolo 926, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436379 Nr: 5047-17.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5047-17.2010.811.0003, Protocolo 436379, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802318 Nr: 15317-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MLO, FLO, NBLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO, para devolução dos autos nº 15317-27.2015.811.0003, 

Protocolo 802318, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELA ENDERLE BANAK OAB - MS13378 (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISADORA FARIA DE QUEIROZ BORGES VILELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001273-49.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 26.03.2019, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006506-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILCE GOMES FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER PAULINO DE ALMEIDA OAB - MT12463/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

ARTHUR CREVELARI OAB - MT20446/O (ADVOGADO(A))

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006506-90.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 26.03.2019, às 15h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004189-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLAI DO PRADO BESERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Neves Vilela Pires OAB - MT14262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004189-56.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 02.04.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000122-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DE RESENDE CABRAL (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:

SERGIO GONCALVES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000122-14.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 02.04.2019, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006643-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA OAB - MT25598/O 

(ADVOGADO(A))

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006643-72.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 09.04.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008433-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADIEL RIBEIRO DURCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT0003402A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE FERNANDES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008433-57.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 16.04.2019, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 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):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009818-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros da falecida além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001723-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PEREIRA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001723-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que as partes formularam um 

acordo referente exoneração de alimentos, porém, na forma acordada, 

afeta o direito da menor Natália Pereira Ribeiro, a qual, por sua vez, não é 

parte neste feito. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar o polo passivo, possibilitando a homologação do 

acordo entabulado pelas partes, incluindo a menor no polo passivo, 

devidamente representada, atendendo as disposições contidas no art. 

319, II, do Estatuto Processual Civil. 3. Após, venham-me conclusos. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010397-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FRANCISCA SERAFIM (REQUERENTE)

CRISTIANE FRANCISCA SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE SERAFIM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ALMIRA RITA DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010397-22.2017.8.11.0003 Vistos etc.. 1. Indefiro a tutela 

de urgência postulada no ID: 16536514, pelas mesmas razões da decisão 

de ID: 16485014. 2. Proceda-se com a citação da Sr.ª Almira Rita da Silva 

e demais herdeiros, nos termos do art. 626, §1º, do CPC, e com a 

intimação da Fazenda Pública e do Ministério Público, sobre as primeiras 

declarações (art. 626, do CPC). 3. Cumpra-se integralmente a decisão de 

ID: 11473913. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012571-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERTULINO ARES MORAES (REQUERIDO)

ODETE DE SOUZA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012571-67.2018.8.11.0003 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 o requerente, 

Luiz Ares de Souza, que deverá ser intimado 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, o 
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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 do inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1009916-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PERICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009916-25.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID: 16203307. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz 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):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011535-87.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Apensem-se os 

autos ao Proc. n.º 1008537- 49.2018.8.11.0003. 2. Recebo a exordial. 3. 

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. 4. Cite-se o espólio, na pessoa de seu representante 

legal, bem como os eventuais herdeiros, para que, querendo, impugnem a 

habilitação ou com esta concordem, no prazo legal. 5. Após, abra-se vista 

dos autos ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, 

no prazo legal. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003875-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MATOS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003875-76.2017.811.0003 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, 21 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007811-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007811-12.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o feito, 

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, 21 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. No pleito de ID: 

16474030 a parte autora requer a citação da parte requerida, informando 

que ela se encontra em tratamento médico na cidade de Cuiabá/MT, sem 

previsão de retorno, porém, não informou seu endereço para que se 

proceda à diligencia requerida. 2. Sendo assim, intime-se à parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, carreie aos autos o endereço da 

parte requerida. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012561-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER SANTIAGO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VALMIR FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012561-23.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe 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 autora. 3. Cite-se 

a parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 4. Nomeio 

a Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 5. A seguir, 

providencie a parte requerente a apresentação da parte interditanda à 

perita nomeada para a realização da perícia, em resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental da parte interditanda. 

6. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

serão suportados pelo Estado de Mato Grosso. 7. Sem prejuízo do 

cumprimento das disposições supra, determino que a equipe 

multidisciplinar forense proceda, imediatamente, ao estudo psicossocial 

das condições da parte interditanda, com elaboração de relatórios 

pormenorizados. 8. Quanto à medida de urgência arvorada na inicial, 

postergo a sua análise à juntada do estudo psicossocial das condições da 

parte interditanda. 9. Intime-se. 10. Notifique-se o Ministério Público. 11. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro 
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de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001281-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTOS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001281-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 16511334, pelo que nomeio a Dr.ª Maria Aparecida Vale 

Galvão, profissional que atende no Centro de Saúde “POLICLÍNICA”, 

localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta cidade, para realizar 

exame médico na parte interditanda. 2. Abra-se vista à parte autora e ao 

representante do Parquet para apresentação de quesitos, no prazo de 05 

(cinco) dias. 3. A seguir, providencie a parte requerente, ora nomeada 

curadora provisória, a apresentação da parte interditanda à perita 

nomeada, para a realização da perícia, com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental da parte interditanda. 

4. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

serão suportados pelo Estado de Mato Grosso. 5. Intime-se. 6. 

Notifique-se o Ministério Público. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005817-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELY GUIMAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005817-12.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante ao pedido de 

busca do endereço da parte requerida através do sistema INFOSEG, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

nos autos o nome completo dos pais do requerido ou seu CPF, eis que é 

necessário para realização da busca junto ao sistema INFOSEG. 2. Após, 

venham-me conclusos. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009945-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEY ASSIS MOTA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009945-75.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenções 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. 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 não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 

(trezentos e dezoito reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou 

pago diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 25.02.2019, às 15h, 

para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, 

devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do 

CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

que compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei de 

Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002375-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES MACHADO (REQUERENTE)

NELY ALVES (REQUERENTE)

GUMERCINDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

RICARDO ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN ALVES MACHADO (REQUERIDO)

NELY ALVES (REQUERIDO)

RICARDO ALVES MACHADO (REQUERIDO)

GUMERCINDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002375-38.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Trata-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL proposta por 

GUMERCINDO DE OLIVEIRA MACHADO, NELY ALVES, RICARDO ALVES 

MACHADO e RONAM ALVES MACHADO (qualificados nos autos), pelos 

motivos narrados na inicial e documentos carreados aos autos. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil, devendo ser imediatamente oficiado ao empregador do primeiro 

requerente para cesse os descontos alimentícios efetuados na folha de 

pagamento deste. 6. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que incabíveis a espécie. 7. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000707-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FLORENCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINEIA FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

SUZIELI FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

SUELI FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA DA MATA (RÉU)

ADRIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000707-66.2017.811.0003 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, 21 de 
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novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001186-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001186-93.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

ALVARÁ JUDICIAL proposto por SIMONE HENRIQUE CARNEIRO, 

pretendendo transferência de um bem móvel do falecido Sérgio Alves da 

Silva. 2. A parte autora era casada com o falecido, conforme se extrai da 

certidão de casamento de ID: 1507670, e desta união advieram dois filhos 

menores. 3. No ID: 2606234 o representante do Ministério Público 

manifestou pela improcedência do pedido, tendo em vista a inadequação 

da via eleita para pleitear a pretensão da parte autora. 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Do 

minudente volver processual, observa-se que está ausente, neste caso, 

uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir da parte 

requerente, pois esta requer a existência concomitante de três requisitos, 

a utilidade, a necessidade do provimento judicial pleiteado e a adequação 

da via eleita. Vejamos os ensinamentos doutrinários a respeito: “Existe 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o 

interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou 

efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência 

do réu à pretensão do autor). De outra parte, o autor movendo a ação 

errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual.” (NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 504) (grifo nosso) “De acordo com 

Liebman, há o interesse processual ou interesse de agir: “Quando há para 

o autor utilidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, 

por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito 

pela atitude de outra pessoa. É, pois, um interesse de segundo grau, 

porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como foi proposto 

para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra pessoa, ou 

que, pelo menos, está ameaçado de encontrar essa resistência.” 

(LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São 

Paulo: Bushatsky, 1976, p. 125) (grifo nosso) 6. No mesmo sentido é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO – Pedido de Alvará Judicial – 

Pretensão à averbação do desmembramento de imóvel adquirido de 

proprietário já falecido – Sentença de extinção, por falta de interesse de 

agir, na modalidade adequação – Inconformismo – Necessária a abertura 

de inventário para regularizar a representação do espólio e proceder à 

aludida averbação – Recurso desprovido.” (TJ-SP - APL: 

10008641020138260699 SP 1000864-10.2013.8.26.0699, Relator: José 

Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 20.10.2015, 9ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 21.10.2015) 7. Outrossim, o art. 

610, do CPC, dispõe que havendo interesse de incapaz a via adequada 

será o inventário judicial. Portanto, por haver interesse de menores no 

caso em apreço, fica evidenciada a inadequação procedimental adotada. 

Senão vejamos: “Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, 

proceder-se-á ao inventário judicial. § 1o Se todos forem capazes e 

concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura 

pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, 

bem como para levantamento de importância depositada em instituições 

financeiras. § 2o O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas 

as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por 

defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.” 

(grifo nosso) 8. Assim, gizadas as razões de decidir supra, não há outra 

solução para o caso em apreço senão a extinção do feito sem resolução 

de mérito, eis que o direito dos menores à sucessão deve ser 

resguardado e apurado em via adequada. 9. A legislação processual civil 

em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando houver ausência de legitimidade ou de interesse 

processual. 10. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em consonância com o parecer ministerial, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VI, do Codex de 

Processo Civil. 11. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004385-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN BATISTA TORMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA GONCALVES NEGRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004385-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE NEGATÓRIA DE PATERNIDADE aforada por WILLIAN BATISTA 

TORMAS, em face de N.G.N.T., representada por sua genitora, Sr.ª Ana 

Cláudia Gonçalves (qualificados nos autos). 2. No ID: 15655242, requereu 

a parte autora extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001278-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERNANDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FERNANDES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001278-71.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO aforada por LUZIA FERNANDES DE ANDRADE em face de 

REGINALDO FERNANDES DE ANDRADE (qualificadas nos autos). 2. Foi 

realizada a perícia médica (ID: 13736243) com a parte interditanda. 3. O 

representante do Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 

14742375, 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 a perícia médica 

realizada pela perita nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora 

de enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida 
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civil e administração dos bens, o que só corrobora as alegações e 

documentos contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas 

colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição 

ora pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada 

no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar 

pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 

abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover 

as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado.” (grifo nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo 

nosso) 12. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de REGINALDO FERNANDES 

DE ANDRADE (qualificado nos autos), declarando-o 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, LUZIA FERNANDES DE ANDRADE. 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, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO, PRAZO: 20 DIAS, AUTOS N.º 

7393-62.2015.811.0003, ESPÉCIE: Alimentos, PARTE REQUERENTE: 

MULLER NASCIMENTO AGUIAR e ANGELA MARIA DA SILVA 

NASCIMENTO, PARTE RÉQUERIDA: JULIETA BARBOSA DA SILVA e 

RAIMUNDO PAULO DO NACIMENTO e ALBA MARIA DA SILVA 

NASCIMENTO

Finalidade: CITAÇÃO DOS CHAMADOS; ALBA MARIA DA SILVA 

NASCIMENTO E RAIMUNDO PAULO DO NASCIMENTO, aualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 

07/02/2019, às 14:30, na sala de audiência da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, oportunidade em que deverá comparecer 

acompanhado de advogado e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, importando a sua ausência em confissão e revelia, 

presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. 

Ficam também, os requeridos INTIMADOS, por este Edital, acerca da 

decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, no valor de 15% (quinze 

por cento) do salário mínimo a ser pago mediante depósito bancário na 

seguinte conta: DADOS PARA DEPÓSITO: Banco Bradesco, Agência 

0252, Conta Poupança nº 0632580-7 em nome de ANGELA MARIA DA 

SILVA NACIMENTO, CPF n. 078.534.804-23. Resumo da Inicial: Trata-se de 

ação de Alimentos promovida por ANGELA MARIA DA SILVA 

NASCIMENTO contra JULIETA BARBOSA DA SILVA em contestação foi 

deferido o chamamento ao processo dos avós maternos: RAIMUNDO 

PAULO DO NASCIMENTO E ALBA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, e 

fixado a título de pensão alimentícia, a quantia equivalente a 15% do 

salário mínimo dos vencimentos dos Requeridos, cujo valor deverá ser 

pago mensalmente mediante depósito na seguinte bancária: : Banco 

Bradesco, Agência 0252, Conta Poupança nº 0632580-7 em nome de 

ANGELA MARIA DA SILVA NACIMENTO, CPF n. 078.534.804-23.

Despacho/Decisão: Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração manejado pelo autor e mantenho os alimentos provisórios 

no patamar inicialmente arbitrado, qual seja, 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, cabendo à demandada Julieta Barbosa da 

Silva cumprir a obrigação no tocante a 15% (quinze por cento) do salário 

mínimo e aos requeridos Raimundo Paulo do Nascimento e Alba Maria da 

Silva Nascimento adimplir mensalmente igual proporção, ou seja, o 

equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo, ressaltando-se 

que o desconto da verba alimentar a sem adimplida pela requerida Julieta 

será descontada do benefício previdenciário percebido pela mesma, 

conforme disposto no decisum retro.2. Doravante, ante a

ausência de cumprimento do disposto na deliberação retro, notadamente 

no concernente ao item 2, e diante do exíguo lapso temporal para as 

devidas expedições, redesigno a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h30min.No mais, 

mantenho incólumes a demais determinações constantes na decisão de 

fls. 82/83.Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Regina Bueno de 

Camargo Dib, digitei.

Rondonópolis, 21 de novembro de 2018 Hélio Avelino dos Santos 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010255-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CLARA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERSON CLARO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1010255-18.2017.8.11.0003. REQUERENTE: SEBASTIANA CLARA DE 

ALMEIDA INVENTARIADO: VALDERSON CLARO DE ALMEIDA VISTOS. 

INDEFIRO o novel pedido de suspensão processual eis que o feito 

encontra-se paralisado de longa data sem qualquer providência por parte 

da inventariante apta ao prosseguimento, com vistas à entrega da 

prestação jurisdicional Intime-se a inventariante a fim de que apresente 

cópia da matrícula atualizada do imovel a ser inventariante devidamente 

registrado em nome do falecido, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. Diligências necessárias. Rondonópolis, 23 de outubro de 2018. 
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Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012224-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1012224-34.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como sua 

emenda apresentada através da petição registrada no ID 16374141. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

4. Trata-se de ‘Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio com Pedido 

de Tutela de Urgência’ ajuizada por V. A. de A. B., em desfavor de J. de 

B., ambos bem qualificados nos autos. Ressai da inicial que as partes se 

divorciaram consensualmente perante o CEJUSC desta Comarca, 

remanescendo a partilha dos bens amealhados em comum, em 

consonância à Súmula 197 do STJ. Pois bem. Narra a exordial que o 

requerido adquiriu aos 09/09/2004 um imóvel situado no Lote 13, Quadra 

07, no Parque Residencial Buriti, matrícula nº. 75.773, cujo matrimônio foi 

contraído logo após, aos 15/10/2004, local este onde o então casal fixou 

residência e edificou sua morada. Conquanto, a aquisição é oriunda de um 

contrato firmado perante a Imobiliária NC Imóveis, recaindo o ônus do 

financiamento em 78 (setenta e oito) prestações, das quais somente 04 

(quatro) foram quitadas, ensejando a retomada do bem pela credora, 

conforme autos em tramitação perante o Juízo da Primeira Vara Cível 

desta Comarca, sob Código 731761. Determinou-se naqueles autos, 

mediante sentença proferida aos 15/12/2014, a rescisão contratual do 

instrumento particular de compra e venda do aludido imóvel, bem como a 

reintegração de posse, condicionado ao pagamento do valor da 

indenização das benfeitorias, a serem apuradas em sede de liquidação. 

Pois bem, diante do quadro fático apresentado, a autora tomou 

conhecimento da existência de depósito judicial dos valores atinentes à 

avaliação realizada no imóvel perante aquele juízo, na importância de R$ 

137.250,00 (cento e trinta e sete mil duzentos e cinquenta reais - ID 

16374176), sendo que o autor daquela demanda e ora requerido, pleiteou 

o levantamento da integralidade em seu favor. Assim, temendo ressair 

prejudicada a autora em eventual recebimento de sua quota-parte 

concernente às benfeitorias vindicadas, pretende a concessão de tutela 

de urgência com o fito de determinar o bloqueio da meação que lhe cabe 

em relação à aludida edificação amealhada em comum. Para a concessão 

da tutela de urgência vindicada, necessária a demonstração da existência 

da plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’) e a irreparabilidade ou difícil 

reparação desse direito (‘periculum in mora’). Deveras, no caso em tela, 

não obstante o divórcio tenha sido levado a feito derradeiramente, as 

partes lançaram mão de efetivar a partilha naquela oportunidade, 

ressaindo, portanto, pendente tal divisão. Com efeito, vislumbro a 

presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, porquanto, 

verossímil que o casal constituiu benfeitorias no seio do imóvel adquirido 

exclusivamente pelo varão, sobretudo diante do entendimento esposado 

pelo Douto Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, que condicionou a 

reintegração de posse do bem em favor da imobiliária ao prévio pagamento 

dos valores apurados mediante avaliação judicial. Destarte, as partes 

convolaram núpcias em data próxima à aquisição do imóvel, se separando 

de fato há aproximadamente um ano (ID 16305935), presumindo-se, 

portanto, que as edificações erigidas naquele lote tenham sido efetivadas, 

ao menos em parte, durante a constância do relacionamento marital. No 

mesmo norte, latente o perigo da demora, eis que o ora demandado figura 

sozinho naquela demanda cível, se intitulando, aliás, como ‘divorciado’ (ID 

16374351), ainda em meados de 2013, enquanto a dissolução da 

sociedade conjugal somente se operou, de fato, em 13/09/2018. Assim, 

diante do pleito do requerido naqueles autos com vistas ao levantamento 

dos valores depositados pela imobiliária a título de ressarcimento das 

benfeitorias (ID 16306034) e, diante da possibilidade de dissipação do 

montante em prejuízo da autora, cujos valores supostamente lhe tocariam 

em razão do regime adotado no casamento (comunhão parcial de bens), 

em consonância aos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil, prudente o 

deferimento do pedido. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE LEVANTAMENTO DE 

VALORES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE MEAÇÃO. TUTELA DE 

URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. BLOQUEIO PARCIAL. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão 

de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 2. A agravante, ao pleitear o bloqueio integral de valores que 

porventura o agravado receba nos autos de processo de execução 

lastreado em contrato de compra e venda de imóvel adquirido na 

constância da alegada união estável, pretende resguardar eventual direito 

de meação. 3. Considerando que a ação executiva ajuizada pelo agravado 

não abarca a totalidade do valor referente à negociação do imóvel, em 

decorrência de recebimento de quantia a título de sinal, deve ser mantida a 

decisão do Juízo de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência 

requerida pela agravante para determinar tão somente o bloqueio do 

levantamento da metade dos valores que o suposto ex companheiro 

receber, não havendo óbice para que se pleiteie a partilha do valor 

anteriormente recebido ou dos bens adquiridos com esta quantia em 

pedido próprio. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF - Acórdão 

n.1045119, 07067051120178070000, Relator: SANDRA REVES 2ª Turma 

Cível, Data de Julgamento: 08/09/2017, Publicado no DJE: 14/09/2017). 

Deveras, ‘in casu’, ressai evidente a legitimação da autora que pleiteia o 

deferimento da medida, pois aparenta ser titular de um interesse relativo a 

um direito que poderá ser declarado na presente ação. Outrossim, resta 

patente o interesse da demandante na conservação dos valores 

vinculados ao feito de natureza cível (ID 731761), em tese, constituído na 

constância do matrimônio havido com o requerido, evitando-se assim 

eventual dissipação da quantia que poderá vir a ser reconhecida como 

integrante da esfera de domínio do casal divorciado e, no desfecho, 

partilhado. Para hipóteses, como esta, o legislador editou o art. 297, do 

Código de Processo Civil, mecanismo colocado à disposição do juiz para 

preservar direitos e bens, ficando ao seu critério a adoção da medida que 

considerar mais adequada ao caso, que, na espécie, deve se limitar à 

constrição de metade dos valores depositados pela Imobiliária NC Imóveis 

nos autos em tramitação perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, sob 

Código 731761, preservando-se desta forma os direitos da requerente 

que poderão ser declarados na presente ação. Nesta senda, defiro o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na 

exordial. Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, 

SOLICITANDO-SE o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores 

vinculados aos autos sob Código 731761, até ulterior deliberação desta 

unidade judiciária. 5. No mais, designo audiência de conciliação para a 

data de 14 de fevereiro de 2019 às 14h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à 

audiência aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em não havendo acordo na audiência, 

poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, CPC). 6. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 14 de novembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002574-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

JEONE DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

JOELSON DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

JOSE DO CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS CAMPOS (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO do inventariante para colacionar aos autos a certidão de 

matrícula atualizada do bem imóvel que se pretende submeter à 

sobrepartilha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001020-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERENTE 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001020-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001020-90.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de pedido de alvará 

judicial formulado pela representante legal do ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA 

FERREIRA BORGES, Sr. JOÃO BATISTA FERREIRA BORGES JUNIOR, 

visando autorização para fins de movimentar as contas bancárias 

existentes em nome do ‘de cujus’, quais sejam, Banco Sicredi, Agência 

0809, Conta 00477-8 e Banco Bradesco, Agência 0252, Conta 0218706-0, 

a fim de negociar as dívidas deixadas em vida pelo extinto, evitando-se o 

prolongamento de juros. Com a inicial vieram documentos. Aportou 

informação prestada pelo Banco Sicredi acerca da existência de débitos 

em nome do falecido perante a instituição financeira (ID 13157219), assim 

como junto ao Banco Bradesco (ID 14951318). Efetivou-se pesquisa via 

BacenJud a fim de apurar a existência de saldo disponível favor do ‘de 

cujus’, sendo constatada a inexistência de créditos (ID 14751436). Feito 

concluso. É o relatório. Decido. Considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapaz, deixo de abrir vista dos 

autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. Ao compulsar os autos, verifico a legitimidade do requerente, o 

qual é filho do falecido e atual inventariante no procedimento sucessório 

sob nº. 1009224-60.2017.8.11.0003, estando os herdeiros regularmente 

representados pelo causídico em apreço, Dr. Wilson Lopes, conforme se 

infere nesta data mediante consulta realizada aquele processo. Pretende o 

autor, tão somente autorização para movimentar as contas bancárias 

existentes em nome do ‘de cujus’ JOÃO BATISTA FERREIRA BORGES, 

quais sejam, Banco Sicredi, Agência 0809, Conta 00477-8 e Banco 

Bradesco, Agência 0252, Conta 0218706-0, já que a apuração não 

encontrou valores disponíveis ao levantamento, sobretudo considerando a 

necessidade de quitação das aludidas dívidas perante as instituições 

financeiras em apreço, ultimando-se os atos com o encerramento da 

conta. Assim, não há óbice ao deferimento do pedido, razão pela qual, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão, determinando a expedição de alvará 

para autorizar o requerente JOÃO BATISTA FERREIRA BORGES JUNIOR a 

movimentar as contas bancárias existentes no Banco Sicredi, Agência 

0809, Conta 00477-8 e Banco Bradesco, Agência 0252, Conta 0218706-0, 

de titularidade do falecido João Batista Ferreira Borges, pelo prazo de 180 

dias, consignando-se que referida movimentação deverá ficar adstrita tão 

somente no que diz respeito à negociação e quitação dos débitos 

existentes em nome do falecido, bem como, para proceder ao 

encerramento das aludidas contas, sem importar em ônus ao Espólio. 

Traslade-se cópia da presente aos autos de inventário sob nº. 

1009224-60.2017.8.11.0003. Custas recolhidas. Honorários indevidos ante 

a ausência de resistência ao pedido. Prestação de contas em 90 

(noventa) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 

de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772360 Nr: 3293-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNDS, LJDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

BARCELOS FILHA, para devolução dos autos nº 3293-64.2015.811.0003, 

Protocolo 772360, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729544 Nr: 10216-77.2013.811.0003

 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: TMDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDN, MPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENISE RODEGUER, 

para devolução dos autos nº 10216-77.2013.811.0003, Protocolo 729544, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707073 Nr: 1823-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLEMÊNCIA MARIA SANTOS, 

ESPOLIO DE DONARIO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT, RAYANNE RODRIGUES SILVA - OAB:20349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que militantes sob o pálio 

da Assistência Judiciária Gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 444849 Nr: 32-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ARAUJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON DE ARAUJO, ELAINE 

VIRGINIA MAMEDE DE LUCENA, ROGERIO MAMEDE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA GUIDIO - 

OAB:19.980/O, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS 

ANTUNES - OAB:13376/MT

 Vistos etc.,

1. Prima facie, tendo em vista a informação apresentada no bojo das 

primeiras declarações (fls. 26/30), efetivo pesquisa perante o sistema 

Bacenjud para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário 

aplicado em instituição financeira em favor do falecido MILTON DE 
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ARAUJO (CPF 036.984.086-00), conforme extrato anexo.

Destarte, abra-se vista às partes para, querendo, se manifestem em 05 

(cinco) dias.

2. Doravante, intime-se o herdeiro Rogério na pessoa de seu causídico (fl. 

20), a fim de manifestar-se quanto ao plano de partilha apresentado às fls. 

642/646, no mesmo lapso, visando possibilitar a homologação do ajuste 

precedentemente entabulado e, a consequente extinção do feito com a 

partilha do r. patrimônio.

3. Ademais, intime-se o inventariante para acostar aos autos, no 

interregno improrrogável de 15 (quinze) dias, as certidões de matrícula 

atualizadas dos salões desmembrados do imóvel sob RGI nº. 5.002, 

noticiadas à fl. 47-verso, devidamente registradas em nome do falecido.

Anoto, ainda, que previamente a efetiva transferência do veículo descrito 

à fl. 50, deverão os interessados providenciar a baixa da restrição 

gravada em decorrência de alienação fiduciária firmada entre o 

proprietário do bem e terceiro não integrante da lide, sob pena de restar 

prejudicado o ato de transmissão pretendido com o presente 

procedimento.

Sem prejuízo, o inventariante deverá retificar o valor atribuído à causa, em 

consonância aquele apurado pela Sefaz/MT, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998), efetivando-se o recolhimento de eventual saldo de custas 

remanescentes devidas, previamente a expedição do formal de partilha.

4. Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 346981 Nr: 2405-47.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBF, PSGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGDS, MAN, FABIANA CRISTINA GOMES DA 

SILVA, JGDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:SP/227.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Vistos etc.,

Haja vista a interposição de recurso de apelação pelas credoras do 

espólio em face da sentença de fls. 344/345 prolatada por este juízo, 

observando o disposto no art 1.010, §1º, do Código de Processo Civil e, 

com fulcro no art. 1.010, §3º, do mesmo diploma, remeto os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do r. recurso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811065 Nr: 18252-40.2015.811.0003

 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: EMDS, VEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, os pedidos formulados na 

presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 

declarando a paternidade do Senhor G. B. de S. em relação à Requerente 

V. E. M. S., determinando a inclusão do patronímico paterno e dos avós 

paternos em seu assento de nascimento.Atenta às disposições do artigo 

1.694 § 1.º do Código Civil, condeno o Requerido ao pagamento de 38% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país a título de alimentos em 

favor da menor V. E. M. S., os quais são devidos desde a citação, nos 

termos do § 2.º do artigo 13 da Lei Federal 5.478/1968 e Súmula 277 do 

Superior Tribunal de Justiça.Preclusa a via recursal, expeça-se ofício à 

entidade empregadora indicada no holerite de fls. 88, para que promova o 

desconto em folha de pagamento do requerido e respectivo depósito em 

favor da parte autora, bem como o competente mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil para incluir no assento de nascimento da autora 

E. L. X. DA S. o patronímico paterno, bem como o nome dos avós 

paternos.Sem custas e honorários eis que feito tramita sob o pálio da 

Justiça Gratuita.P. I. Após o trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764899 Nr: 15774-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFFCDM, PHFCDM, MRFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Vistos etc.,

Conforme já sopesado no decisum de fl. 179, o presente foi inicialmente 

ajuizado com espeque no rito da coerção pessoal, o qual fora 

derradeiramente convertido em constrição patrimonial (fl. 159), sendo 

inviável, portanto, a inclusão das prestações vincendas no feito em liça, a 

teor da pretensão manifestada às fls. 166 e 180.

Assim, a execução em apreço somente poderá versar sobre o montante 

objeto da penhora no rosto dos autos efetivada no procedimento 

sucessório, relativamente à cota-parte do executado, sem qualquer 

insurgência das que porventura vençam no curso da ação, podendo, 

neste caso, os interessados efetuarem tal pedido na via autônoma, pelo 

rito adequado.

Isto posto, indefiro o reforço da penhora outrora pleiteado pelos 

exequentes.

Nesta acepção, valendo-me do último cálculo apresentado (fls. 149/158) e 

da efetivação da penhora no rosto dos autos estampada à fl. 161, sem 

qualquer irresignação do executado, embora devidamente intimado por 

sua patrona (fls. 163/165), reitere-se a intimação dos exequentes para 

requerer o que entender de direito ao prosseguimento da ação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Na ocasião, ante a proximidade da maioridade da exequente Maria 

Fernanda, deverá a mesma regularizar sua representação processual nos 

autos, no mesmo lapso, acaso já de fato alcançada (fl. 08).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435512 Nr: 4180-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREIA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 (...)A finalidade do processo de execução é a satisfação do crédito da 

parte exequente, impondo a ela empreender diligências a fim de localizar 

bens do devedor passíveis de penhora, proporcionando o prosseguimento 

do processo de execução. Assim, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil, é possível determinar-se a extinção da ação de execução 

por abandono da causa, quando verificado o desinteresse da parte 

exequente em promover necessário ao regular andamento do feito, bem 

como em face da ausência de pressuposto de validade do processo ante 

a inexistência de regularização da representação processual da mesma. 

Sobre o tema Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A inércia das partes 

diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do 

processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisprudencial. 

Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular 

exercício do direito de ação. Presume-se, legalmente, essa desistência, 

quando ambas as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o 

processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promove 

atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 

dias” (Curso de Processo Civil, vol. I, 20ª ed., ed. Forense, p. 310). 

Destarte, sendo a parte exequente a única interessada na execução, a 

sua desídia em promover o necessário ao regular andamento do feito, 
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conforme demonstrado, é causa de extinção do processo. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 771, 

parágrafo único c/c art. 485, III e IV, ambos do CPC. Sem custas. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749277 Nr: 7387-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRRDAA, OCAAA, LRRDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE LIMA GEMAQUE - 

OAB:OAB/PA 13.326, CARMELI SCHIAVON - OAB:MT/11621-B

 Diante de todo o exposto e, ainda, valendo-me dos fundamentos vertidos 

às fls. 583/584 e, em consonância ao parecer ministerial DECLINO de 

minha competência jurisdicional em favor de uma das Varas de Família da 

Comarca de São Paulo/SP.Preclusa a via recursal, remeta-se o processo 

ao referido juízo, efetuadas as anotações e baixas 

necessárias.Noti f ique-se o Ministér io Públ ico. Int imem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018.Cláudia Beatriz 

SchmidtJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 270881 Nr: 3656-76.2000.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMA GONÇALVES PEREIRA, OXLEI FRANCISCO DE 

SOUZA, CARLOS FRANCISCO PEREIRA, CLOTILDES PEREIRA 

FIGUEIREDO, CELINA PEREIRA DE SOUZA, NIVALDA PEREIRA DE SOUZA, 

JOSE FRANCISCO PEREIRA FILHO ( ESPOLIO ), WILLIAN DE SOUZA 

PEREIRA, KLEBER GONÇALVES PEREIRA, KLÉO ALEXANDRE 

GONÇALVES, AMANDA SILVA PEREIRA, BENILDES PEREIRA DE SOUZA, 

ANAIDES PEREIRA DE SOUZA, ENITE PEREIRA DE SOUZA, MARIA 

PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO PEREIRA, 

REGIANE ANTUNES PINTO VARAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

HELENA BEATRIZ SOLANO - OAB:5405-MT, MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13.965-O, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:13.965/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas parcialmente recolhidas. Sem honorários.Após o trânsito 

em julgado, ao cálculo para atualização das custas pendentes, 

intimando-se a parte autora para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos nº. 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.Recolhidas as custas, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha na forma legal (fls. 314/316), atentando-se a 

necessidade de exclusão da Sra. Nilma Gonçalves Pereira daquele plano, 

assim como a subrrogação dos credores no direito do quinhão hereditário 

do herdeiro Oxlei, em cumprimento ao termo de penhora no rosto dos 

autos incluso à fl. 320.No mais, a fim de melhor adequar as proporções 

noticiadas pela inventariante às fls. 314/316 e, em razão do inventário se 

consubstanciar apenas na meação do falecido, a cônjuge supérstite é 

apenas meeira e, portanto, detém a titularidade de 50% (cinquenta por 

cento) do bem inventariado, que lhe pertence por direito próprio e não em 

decorrência de transmissão causa mortis, ao passo que os onze 

herdeiros serão beneficiados com a divisão igualitária do remanescente 

(4,54% para cada), atribuindo-se aos sucessores por representação a 

divisão igualitária do r. quinhão (1,51% para cada).Sem prejuízo, a teor da 

penhora no rosto dos autos efetivada à fl. 320, oficie-se ao Juízo da 

Segunda Vara do Trabalho desta Comarca, dando-lhe ciência do presente 

decisum.Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1663 Nr: 1347-63.1992.811.0003

 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: LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1347-63.1992.811.0003, Protocolo 

1663, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774937 Nr: 4239-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBM, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

4239-36.2015.811.0003, Protocolo 774937, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349583 Nr: 4882-43.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GUIOMAR FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSINEI SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 4882-43.2005.811.0003, 

Protocolo 349583, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001128-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

REJANE LEITE VIEIRA 00441441130 (RÉU)

TEREZINHA FERREIRA - ME (RÉU)

MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA 01156095123 (RÉU)

O. DA S. VENTURA & CIA LTDA - ME (RÉU)

VALDINEYRE DA SILVA LOPES (RÉU)

EVA MARIA HILARIO 76675726153 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDA 

CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA 

PELA PARTE REQUERIDA: 1) AL CHOA PM LUIZ CARLOS BORGES DE 

LIMA , SENDO DISTRIBUIDA COM O Nº 1010251-47.2018.8.11.0002 NA 3ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO OAB - SP125908 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1004437-51.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de fato gerador com 

pedido de tutela antecipada de sustação de protesto ajuizada por 

ASPRONCON ENGENHARIA LTDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. A decisão de Id. 15909898 deferiu a produção da prova 

testemunhal requerida pela parte autora e designou audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 17h00min. Intimada 

para apresentar rol de testemunhas, a autora requereu a expedição de 

carta precatória para oitiva da testemuna Walderi Pereira Braga, na 

Comarca de Socoraba/SP. Requereu, ainda, que a audiência designada 

neste feito seja retirada de pauta (Id. 16242243). Ademais, a empresa 

autora requereu a redesignação da audiência agendada para o dia 28 de 

novembro de 2018, sob a alegação de que sua advogada tem viagem 

programada para Europa com retorno ao Brasil em 26/11/2018, às 

12h50min, e que qualquer atraso no voô de retorno da causídica poderá 

comprometer o seu comparecimento à audiência agendada, pois reside no 

interior do São Paulo e terá que viajar para este Estado na véspera da 

solenidade (Id. 16348046). É o relatório Decido. Analisando os autos, 

verifica-se que as partes foram devidamente intimadas para apresentarem 

rol de testemunha no prazo legal, porém apenas a parte autora indicou 

testemunha para ser inquirida, sendo que o Estado de Mato Grosso 

permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 16500659. Ocorre que a 

única testemunha arrolada pela parte autora, qual seja, Walderi Pereira 

Braga, tem domicílio na Comarca de Socoraba/SP, de modo que deverá ser 

ouvida por intermédio de carta precatória. Assim, não subsiste qualquer 

motivo para realização da audiência designada nestes autos, já que a 

única testemunha do processo será ouvida por meio de carta precatória. 

Por essa razão, CANCELO a audiência designada para o dia 28/11/2018. 

Diante do cancelamento da audiência deixo de analisar o pedido de 

redesignação de Id. 16348046, pois restou prejudicado. Expeça-se carta 

precatória à Comarca de Sorocaba/SP para oitiva da testemunha arrolada 

pela parte autora (Id. 16242243). Intimem-se as partes e os advogados 

acerca do cancelamento da audiência. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 13 de novembro de 2018. EDSON DIAS REIS Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A L MANFRIM & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JOÃO FAUSTINO NETO, 

PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008167-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NEVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1008167-70.2018.8.11.0003 VISTO. ROSÂNGELA NEVES 

DOS SANTOS propôs mandado de segurança em face do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, Sr. Rogério Borges Cardoso, 

aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que 

referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento 

anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito que são 

insubsistentes. Aduz a impetrante que é proprietária do veículo 

GM/CLASSIC SPIRIT, placa DJF – 1822, cor branca, ano 2006/2006, 

renavam 00875380271, chassi nº 9BGSN19906B176611, e que ao tentar 

regularizar o documento do veículo tomou conhecimento da existência de 

diversas multas aplicadas por equipamento eletrônico. Alega que não foi 

notificada da imputação das infrações, razão pela qual as multas são 

insubsistentes e não podem ser utilizadas com fundamento para negativa 

de expedição de CRLV. Assim, requer a impetrante a concessão de 

liminar, para que seja determinada a suspensão das infrações em debate, 

o licenciamento do veículo GM/CLASSIC SPIRIT, placa DJF – 1822, sem a 

exigência do pagamento das multas e, ainda, a baixa dos pontos lançadas 

na sua CNH. A impetrante emendou a petição inicial, juntando aos autos os 

históricos dos autos de infração em debate, conforme despacho de Id. 

15443082 (Id. 15939648). É o relatório. Decido. O deferimento da liminar 

em sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, 

da Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da 

verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A concessão 

da medida constitui faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao 

seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o deferimento da 

relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na 

hipótese de se aguardar a providência final. Alega a impetrante 

desconhecer as infrações vinculadas ao veículo objeto da ação, 

pleiteando, assim, a emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo da impetrante independentemente 

do pagamento das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 
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em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação 

(data da postagem), e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após 

decorridos os trinta dias entre a infração e a notificação. Analisando os 

históricos dos Autos de Infração encartados aos autos, verifica-se, nesta 

fase inicial, que a impetrante foi devidamente notificada das infrações 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 9 1 4 0 2 - 6 0 5 0 / 0 3  e 

P.RONDO-291510-RMT0643347-7463/00, já que as notificações de 

autuação das respectivas multas foram expedidas dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, bem como foram expedidas as notificações de penalidade (Id. 

15939650 e 15939651). Assim, as notificações das aludidas infrações 

atenderam o disposto no artigo 281, paragrafo único, inciso II, do CTB. 

Quanto à multa P.RONDO-291510-RMT0692690-7455/00, extrai-se que a 

notificação de autuação foi postada fora do prazo de 30 dias (Data da 

Infração: 12/12/2017 – Data Postagem Notificação Autuação: 15/01/2018) 

(Id. 15939649). Assim, tal infração não atendeu os procedimentos 

previstos nas legislações pertinentes (a expedição da notificação no 

prazo de 30 dias), de modo que é ilegal condicionar o licenciamento do 

v e í c u l o  a o  p a g a m e n t o  d a  s e g u i n t e  m u l t a : 

P.RONDO-291510-RMT0692690-7455/00. Nesse sentido é a 

jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 

CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEGALIDADE. 

ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. (...) 2. A autoridade administrativa não 

pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi 

notificado, tendo em vista que a sua legalidade se assenta no pressuposto 

de regular notificação, resguardando, assim, o devido processo legal e a 

ampla defesa, constitucionalmente assegurados, consoante o 

entendimento sumulado nesta Corte: Súmula 127 - "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado."3. Todavia, sendo válida e eficaz a autuação e retenção 

do veículo, é legítima a exigência do pagamento da multa e demais 

despesas decorrentes da apreensão do veículo como condição para a 

sua devolução ao proprietário infrator, consoante disciplina o art. 262, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso especial provido" (REsp 

593.458/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22.03.04). "ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. A autoridade de trânsito não pode exigir, como 

condição para liberar veículo apreendido, o pagamento de multas das 

quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em razão da garantia 

do devido processo legal e da ampla defesa. Entretanto, se as multas em 

cobrança já foram devidamente notificadas, oportunizada a defesa, nada 

impede que a autoridade condicione a liberação do veículo à respectiva 

quitação, se já vencidas as dívidas. 2. Recurso especial provido" (REsp 

790.170/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 18.05.06). 

Portanto, sem prejuízo de revogação posterior, o caso é de se deferir 

parcialmente a medida pleiteada. Com essas considerações e, com 

fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO 

PARCIALMENTE a ordem de segurança pretendida, para determinar 

apenas que o DETRAN NÃO PROVIDENCIE A COBRANÇA da seguinte 

multa: P.RONDO-291510-RMT0692690-7455/00, para fins de licenciamento 

do veículo da impetrante (placa DJF - 1822). Expeça-se o respectivo 

mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da 

presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei 

nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do feito ao Estado de Mato Grosso, 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Cumpridas todas as 

deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o representante 

do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e 

após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 19 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005488-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTES, DR. EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001021-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELY KARINE SILVA DA MATA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001659-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA. (RÉU)

KEITI AMARO DA SILVA (RÉU)

ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

LEONEL ABRAO (RÉU)

RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (RÉU)

REGINALDO MAURICIO ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MARTINS NAGIB OAB - DF19015 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: Daniel Ayres Kalume Reis, Romulo Martins 

Nagib e Patrícia Meirelles Wieczorek, para que informem DADOS 

BANCÁRIOS E CPFs, para que possam ser expedidos Alvarás Judiciais 

Eletrônicos dos requeridos REGINALDO MAURÍCIO ROCHA, ARGEMIRO 
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JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e LEONEL ABRÃO, conforme determinado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001659-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA. (RÉU)

KEITI AMARO DA SILVA (RÉU)

ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

LEONEL ABRAO (RÉU)

RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (RÉU)

REGINALDO MAURICIO ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MARTINS NAGIB OAB - DF19015 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 10016.59-11.2018.8.11.0003 VISTO. Os requeridos 

REGINALDO MAURÍCIO ROCHA e ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 

requereram o desbloqueio dos valores bloqueados, sob o argumento que 

se trata de salário, o qual é impenhorável (fls. 5.258 e 5.319/5.324). O 

requerido LEONEL ABRÃO requereu o desbloqueio da quantia de R$ 

2.036,94, alegando que os valores constritos são de sua conta poupança 

(fls. 5.393/5.417). O Ministério Público manifestou pelo parcial deferimento 

do pedido formulado por Reginaldo, para que seja efetuado o desbloqueio 

apenas de sua conta corrente perante o Banco Bradesco, bem como pelo 

deferimento do pedido de Argemiro para que seja efetuado o desbloqueio 

apenas de sua conta corrente perante o Banco do Brasil (fls. 

5.377/5.378). É o relatório. Decido. Os requeridos buscam o desbloqueio 

do valor penhorado nas suas contas corrente, sob o argumento de que os 

valores provenientes de salários são impenhoráveis. Da análise do extrato 

juntado às fls. 5.262/5.266 e da declaração de fls. 5.267 verifica-se que o 

valor bloqueado no importe de R$ 2.632,94, na conta corrente 35168-7, do 

Banco Bradesco, é proveniente do recebimento de salário pelo requerido 

Reginaldo Maurício Rocha. De igual forma, vislumbra-se que o valor de R$ 

377,86 bloqueado na conta corrente nº 9989-9, do Banco do Brasil, de 

titularidade do requerido Argemiro José Ferreira de Souza, também é 

proveniente de salário, conforme se infere do cotejo do holerite de fls. 

5.325 e extrato de fls. 5.326/5.327. O salário é impenhorável, conforme 

dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, in verbis: “Art. 833. São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2o;”. Em relação ao pedido do réu Leonel Abrão, o extrato 

de fls. 5.420 comprova que o valor bloqueado de R$ 2.036,94, do Banco 

Bradesco, estava depositado na conta poupança. Assim, tal quantia 

constrita é impenhorável. Isso porque, a quantia depositada em caderneta 

de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é 

absolutamente impenhorável, conforme dispõe o art. 833, incisos X, do 

CPC. In verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em 

caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA. BACENJUD. VALORES BLOQUEADOS EM POUPANÇA E 

CONTA CORRENTE. SALÁRIO/VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. 

IMPENHORABILIDADE. 1. São absolutamente impenhoráveis os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, assim como valores inferiores a sessenta salários mínimos 

depositados em caderneta de poupança nos termos do art. 649, IV, X, do 

CPC. 2. Assim, considerando que os valores bloqueados em conta 

poupança são inferiores a sessenta salários mínimos, bem como que o 

saldo mensal remanescente da verba salarial não utilizada não desnatura, 

por si só, o caráter alimentar da verba, cabível a liberação da integralidade 

da quantia bloqueada” (TRF-4 - AG: 50293068620144040000 

5029306-86.2014.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 14/01/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

15/01/2015). Oportuno mencionar que a quantia de R$ 1,00 (um real) 

bloqueada na conta corrente do réu Leonel Abrão deve ser liberada, uma 

vez que é irrisória. Com essas considerações, com base no artigo 833, 

inciso IV e X, do Código de Processo Civil, torno sem efeito às penhoras 

realizadas sob as importâncias de R$ 2.632,94 (dois mil seiscentos e trinta 

e dois reais e noventa e quatro centavos), R$ 377,86 (trezentos e setenta 

e sete reais e oitenta e seis centavos) e R$ 2.036,94 (dois mil trinta e seis 

reais e noventa e quatro centavos), devendo tais valores e seus 

rendimentos ser restituídos para os requeridos REGINALDO MAURÍCIO 

ROCHA, ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e LEONEL ABRÃO, 

respectivamente. Intime-se a empresa requerida Talentech para, no prazo 

de 10 (dez) dias, comprovar o bloqueio de valores no importe de R$ 

254.468,38 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e 

oito reais e trinta e oito centavos), como informado na defesa prévia e 

manifestação de fls. 5.462/5.466, tendo em vista que no extrato do 

Bacenjud não consta a constrição de tal valor. Intime-se o Ministério 

Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar quanto aos embargos 

de declaração com efeitos infringentes apresentados nos autos (fls. 

5.381/5.391), nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC. Diante do teor da 

certidão de fls. 4.996 do PDF, expeça-se novo mandado de notificação do 

requerido Percival Santos Muniz. Após, tragam os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 21 de 

novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001659-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA. (RÉU)

KEITI AMARO DA SILVA (RÉU)

ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

LEONEL ABRAO (RÉU)

RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (RÉU)

REGINALDO MAURICIO ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MARTINS NAGIB OAB - DF19015 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: Daniel Ayres Kalume Reis, Romulo Martins 

Nagib e Patrícia Meirelles Wieczorek, para que informem DADOS 

BANCÁRIOS E CPFs, para que possam ser expedidos Alvarás Judiciais 

Eletrônicos dos requeridos REGINALDO MAURÍCIO ROCHA, ARGEMIRO 

JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e LEONEL ABRÃO, conforme determinado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002714-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1002714-65.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada 

por GILBERTO GUIMARÃES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40MG. A 

decisão de Id. 9063032 suspendeu o andamento do feito até o julgamento 

do Recurso Especial nº 1.657.156, que foi afetado ao rito do artigo 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Referido Recurso, conforme consta no site do STJ (), foi julgado na data 

de 25 de abril de 2018, e o respectivo acórdão publicado em 04 de maio de 

2018, razão pela qual o andamento do presente feito deve ser retomado. 

Assim, intime-se o autor para juntar receita atualizada do medicamento 

Adalimumabe 40MG, bem como orçamentos atualizados de tal fármaco, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 19 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 
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Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823560 Nr: 4155-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS B.A.R. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA - ME, LAURA VOGT BAR, HEIDI SCHULZ BAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/PROURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANS B.A.R. TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ: 06107036000155 e atualmente em local 

incerto e não sabido HEIDI SCHULZ BAR, Cpf: 47445564004, Rg: 

403692132-1, Filiação: Reinoldo Schulz e Norma Schulz, data de 

nascimento: 19/06/1967, brasileiro(a), natural de Ijuí-RS, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TRANS 

B.A.R. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, LAURA VOGT BARE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Omissão 

de Informações Econômico-Fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16443/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2015

 - Valor Total: R$ 395.937,80 - Valor Atualizado: R$ 395.937,78 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da execução, proceda-se a 

penhora ou arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a 

satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei.IV. Intime-se a 

parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados 

da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, 

o devedor, de que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos articulados pelo Exeqüente.V. Por medida de 

celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão e/ou 

despacho servirá como Carta de Citação.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776353 Nr: 4785-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, MELYSSA 

SOARES BORGES, EREOVALDO VIEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: procuradoria geral - OAB:proc. 

Geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, CNPJ: 

36875797000118 e atualmente em local incerto e não sabido EREOVALDO 

VIEIRA BORGES, Cpf: 29642337800, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

VIAÇÃO CRISTAL LTDA, MELYSSA SOARES BORGESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

CUMPRIMENTO DE NORMAS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 618/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/02/2012

 - Valor Total: R$ 7.929,50 - Valor Atualizado: R$ 7.929,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO. Trata-se de execução fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AUTO VIAÇÃO CRISTAL 

LTDA e Outros. A Fazenda Pública Estadual requer que seja o mandado 

cumprido, sem adiantamento de diligências, com fundamento na Lei 

Estadual n° 10.334/2015 (fls. 27).Pois bem. É consabido que milita em 

favor do Exequente o benefício do art. 39, da Lei nº 6.830/80, no que diz 

respeito à inexigibilidade de custas ou emolumentos; “verbis”: “Art. 39 - A 

Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. 

A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou 

de prévio depósito".De igual forma, o artigo 91 do CPC menciona que: “As 

despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda 

Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao 

final pelo vencido”.Tal prerrogativa, todavia, não abrange as despesas 

com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça, por não 

se qualificarem como custas ou emolumentos. A matéria, inclusive, foi 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa “in 

verbis”:“Súmula 190: Na execução fiscal, processada perante a Justiça 

Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao 

custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”A título de 

exemplo, colaciono o julgado a seguir: “PROCESSUAL CIVI. EXECUÇÃO 

FISCAL EM CURSO NA JUSTIÇA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO 

PARA DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO EFETUADO 

ANTES DO VENCIMENTO CONSTANTE NA GUIA DE RECOLHIMENTO E 

ANTERIOR À SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

(...) 2. O eg. STJ, em sede de recursos repetitivos representativos de 

controvérsia, sedimentou o entendimento de que cabe à Fazenda Pública 

adiantar as despesa com o transporte/condução/deslocamento dos 

oficiais de justiça, por não se qualificarem como custas ou emolumentos 

processuais (REsp nº 1144687/RS, dje de21-5-2010). 3. A resolução nº 

32/99, do conselho de magistratura estadual, estabelece que as pessoas 

jurídicas de direito público estão obrigadas a realizar o pagamento 

referente às despesas decorrentes das diligências promovidas pelo 

meirinho, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Art. 257, do CPC/1973. 4. Comprovação nos autos de que 

o pagamento das diligências do oficial de justiça foi efetuado antes da 

prolação da sentença, embora as guias de recolhimentos tivessem sido 

juntadas depois. 5. Apelação provida. (TRF 5ª R.; AC 

0000578-98.2016.4.05.9999; PB; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cid 

Marconi; DEJF 15/04/2016; Pág. 163)Cumpre salientar, ainda, que a CNGC 

- Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso - estabeleceu que nas 

execuções fiscais movidas pela Fazenda Pública, o ente público está 

obrigado a realizar o pagamento referente às despesas decorrentes das 

diligências promovidas pelo Meirinho, sob pena de extinção do feito; 

confira-se:“3.3.7.5.4 – Nas execuções fiscais movidas pela Fazenda 
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Pública Federal, Estadual ou Municipal, as despesas correspondentes à 

postagem da carta citatória e dos demais atos a serem realizados pelo 

correio serão suportadas pelo Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS; 

sendo necessária a expedição de mandado para cumprimento dos atos 

executórios, a Fazenda Pública deverá ser intimada a recolher a diligência, 

antecipadamente, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 267, 

III do CPC. (Redação alterada pelo Provimento n.º 16/07 -CGJ).”Portanto, 

pautando nas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 

27.Consequentemente, intime-se a Fazenda Pública para que promova, no 

prazo de 5 (cinco) dias, a diligência necessária para expedição do 

mandado, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416113 Nr: 11790-14.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITOR SOBRINHO, JOSE VITOR 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE VITOR SOBRINHO, CNPJ: 

37518065000133, Inscrição Estadual: 13176222-2 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE VITOR SOBRINHO, Cpf: 07771878172, Rg: 

83590-1, casado(a), supervisor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/11/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSE 

VITOR SOBRINHO e JOSE VITOR SOBRINHO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3211/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/10/2008

 - Valor Total: R$ 30.077,70 - Valor Atualizado: R$ 30.077,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.Expeça-se cartapara citação 

dos executados, conforme requerido às fls. 63.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52131 Nr: 557-06.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONICA URANIA SOM E 

TELECOMUNICACOES, JOSE APARECIDO DOS SANTOS, Manuel Alberto 

Rivas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELETRONICA URANIA SOM E 

TELECOMUNICACOES, CNPJ: 15378458000156, atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE APARECIDO DOS SANTOS, Cpf: 30399246134, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MANUEL ALBERTO 

RIVAS, Cpf: 88760251891, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/02/1997.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ELETRONICA URANIA SOM E TELECOMUNICACOES, JOSE APARECIDO 

DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 825/1996.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/11/1995

 - Valor Total: R$ 55.697,60 - Valor Atualizado: R$ 55.697,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados José Aparecido dos 

Santos e Manuel Alberto Rivas por edital, conforme requerido pelo 

exequente às fls. 96. O edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 

plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line formulado pelo 

exequente às fls. 96.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798807 Nr: 13840-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA, OTACÍLIO LOPES, FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA, CNPJ: 09053625000510, Inscrição Estadual: 13.377.203-9. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA, OTACÍLIO 

LOPESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13933/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2014

 - Valor Total: R$ 115.947,00 - Valor Atualizado: R$ 115.947,04 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291521 Nr: 5981-53.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO DE ALMEIDA BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVINO DE ALMEIDA BRANCO, Cpf: 

17397677134, Rg: 063 599, viuvo(a), aposentado. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca do auto de avaliação de 

fls. 118 para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se o executado, por edital, do auto de 

avaliação de fls. 118.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, 14 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799761 Nr: 14309-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B PEREIRA COMERCIO REPRESENTAÇÃO 

LTDA, IVALDETE RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J B PEREIRA COMERCIO 

REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 32970360000102 e atualmente em local 

incerto e não sabido IVALDETE RODRIGUES DE CARVALHO, Cpf: 

83467386253, Rg: 90937-8, Filiação: Ivaldo Aparecida de Carvalho e 

Elizabete Rodrigues de Carvalho, brasileiro(a), natural de Mantenopolis-ES, 

solteiro(a), comerciante, Telefone 8418.9322. 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: 24/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J B 

PEREIRA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA e IVALDETE RODRIGUES DE 

CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5171/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 23.431,25 - Valor Atualizado: R$ 23.431,25 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785882 Nr: 8546-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, SILVANA SATURNINA SILVA RIBEIRO, EURIDIA DOURADO 

RIBEIRO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - 

OAB:MT/3.700, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11242, REINALDO CAMARGO DO 
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NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 CERTIFICO para os devidos fins que decorreu o prazo sem manifestação 

sem quaisquer manifestações das denunciadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 445667 Nr: 849-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18822, EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/O

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO 

FRAGA - OAB:OAB/MT 18822, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT 

representando o polo passivo, PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE 

FLS. 2681, bem como, para que o executado PAULO ROBERTO DA SILVA 

PEDROSO para efetuar o pagamento do valor da condenação (R$ 

1.575.943,01), no prazo de quinze dias, sob pena do montante ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do 

CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 842658 Nr: 9260-56.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIONIL NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Sobre a impugnação, manifeste-se a embargante no prazo de 15 (quinze) 

dias, desde já informando quanto às provas que pretendem produzir.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010300-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO SOARES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Processo n. º 1010300-85.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de CASSIO 

SOARES SOUZA. A fazenda exequente requereu a desistência da ação, 

nos termos do artigo 485, § 5º do CPC (Id. 16309628). É o relatório. 

Decido. Como se sabe, “constitui princípio, albergado na legislação vigente 

que o exeqüente tem a livre disponibilidade da execução, podendo desistir 

a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a todos os executados, 

mesmo porque a execução existe em proveito do credor, para a 

satisfação do seu crédito” (RSTJ 6/419). O artigo 775 do Código de 

Processo Civil assim estabelece: “O exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”. Assim, com 

fundamento nos artigos 485, VIII e 775, ambos do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. P.R.I. e, certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e honorários. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLADYMIR PERRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

aguardando retorno da CP expedida para Cuiabá para oitiva de Wladymir 

Perri e Danilo César

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003802-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LOPES RUFINO (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA LOPES RUFINO DE SOUZA (AUTOR(A))

ODAIR JOSE RUFINO (AUTOR(A))

MARIA SOCORRO LOPES RUFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1003802-70.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 726.079,53 ESPÉCIE: 

[ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA SOCORRO LOPES RUFINO Endereço: RUA SÃO PEDRO, 891, 

JARDIM SUMARÉ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-758 Nome: MARIA 

AUXILIADORA LOPES RUFINO DE SOUZA Endereço: RUA A-6, 181, VILA 

OLINDA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-702 Nome: MIGUEL LOPES 

RUFINO Endereço: RUA SÃO PEDRO, 891, JARDIM SUMARÉ, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-758 Nome: ODAIR JOSE RUFINO 

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 893, JARDIM SUMARÉ, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78720-758 POLO PASSIVO: Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO 

CAMILO Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 1366, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-080 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação à contestação. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

RONDONÓPOLIS, 21 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012572-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012572-52.2018.8.11.0003. REQUERENTE: LUANA RODRIGUES PEGO 

REQUERIDO: EDER GENEROSO Vistos etc., No caso, esta demanda foi 

distribuída por dependência aos autos n. 6822-91.2015.811.0003 (Cód. 

781605) que tramita perante a 2ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Rondonópolis. Assim, redistribua os autos a 2ª Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001892-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1001892-08.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA DA SILVA PEREIRA Endereço: RUA G, 

QUADRA 9, CASA 46, SN, ANA CARLA 2, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAUJO Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 Nome: PREFEITO DE 

RONDONÓPOLIS Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito. 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, 21 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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003633-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE ALVES ALVARENGA OAB - SP274437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc., Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por ALL – 

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A (“ALL”) e outros em 

face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da 

CDA por descrição insuficiente dos fatos e do direito, bem como pela 

inadmissibilidade do uso de presunções para apuração do crédito 

tributário e em razão da inclusão dos sócios no polo passivo da execução 

fiscal. No mérito, sustentam a decadência parcial dos débitos, a cobrança 

em duplicidade de valores e também de ICMS de produtos que foram 

destinados à exportação. Por fim, alegam que a multa aplicada possui 

caráter confiscatório, sendo abusiva e com o único intuito de punir o 

contribuinte. Em razão disso, pugnam os embargantes pelo acolhimento 

dos embargos à execução, com a consequente extinção do executivo 

fiscal. A liminar restou prejudicada em razão da suspensão e demais 

determinações proferidas na execução principal, conforme decisão – id. 

11266603 -. A parte Embargada apresentou sua impugnação aos 

embargos arguindo a inexistência das nulidades na CDA, da ocorrência da 

decadência ou de cobrança em duplicidade. Além disso, afirma que as 

alegações de não incidência de ICMS sobre o transporte de produtos 

enviados para exportação não se aplicam, em razão da existência de dois 

fatos geradores distintos. Ainda, afirma que a multa possui natureza 

punitiva, com patamar previsto em lei, inexistindo ilegalidade. Diante disso, 

requer a rejeição dos embargos à execução interpostos. Em seguida, as 

partes foram intimadas para requererem as provas que pretendem 

produzir. A parte embargada afirmou não possuir provas a produzir. De 

outro lado, a parte embargante requereu a produção de provas por meio 

de perícia contábil a fim de atestar: a) se os débitos de ICMS referentes às 

notas fiscais nº 25.659 e 265.660 foram constituídos em duplicidade nos 

t e rmos  de  i n t imação  n º14139 6 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 1 1 3 0  e  n º 

141396001100012201130 b) se as mercadorias foram transportadas pela 

Embargante foram efetivamente exportadas, com a consequente aplicação 

da isenção do ICMS; e c) se as notas fiscais indicadas na Planilha 

“Operações Destinadas a formação de Lote para exportação – ICMS 

suspenso conforme art. 4º-H Decreto 1944/89” estavam abrangidas pela 

suspensão do ICMS. É o relatório. Decido. De início, passo a analisar as 

questões preliminares levantadas pela embargante. Da preliminar de 

nulidade da CDA e do cerceamento de defesa A parte embargante alega a 

nulidade da CDA, sustentando a impossibilidade de se aferir de maneira 

precisa os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua 

lavratura, em flagrante ofensa ao princípio da motivação dos tos 

administrativos e cerceamento de defesa. A esse respeito, o Código 

Tributário Nacional estabelece quais são os requisitos do termo de 

inscrição de dívida ativa, que devem constar na certidão, in verbis: 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. No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80: Art. 

2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 
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tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 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. (...)§ 5ºº - 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. Com efeito, 

percebe-se que as CDAs preenchem os requisitos do art. 2, § 5º da Lei de 

execuções fiscais, bem como aquilo disposto no art. 202 do CTN, eis que 

possuem de forma suficiente o nome do devedor, o valor originário da 

dívida, termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos, a 

origem da dívida e a consequente infração, com o devido enquadramento 

da dívida, mencionando ainda o número do processo administrativo que 

originou a dívida. Logo, percebe-se que inexiste nulidade na constituição 

do título ou qualquer impedimento que o devedor tenha ciência do que está 

sendo cobrado. Cumpre ressaltar que a certidão da dívida ativa goza de 

presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova 

inequívoca, a cargo do executado, conforme disposto no artigo 3º da Lei 

6.830/80, o que será analisado no mérito. Assim, rejeito a preliminar. Da 

preliminar de aferição presunção do crédito tributário por meio de 

presunção A embargante alega que a cobrança do recolhimento 

insuficiente do ICMS se deu de forma presumida pelo Fisco, o que é ilegal, 

afirmando que se trata de vício formal que macula a execução fiscal ora 

combatida. Em que pesem as alegações da embargante, é certo que a 

referida preliminar é matéria que se confunde com o mérito, razão pela 

qual deve ser analisada quando do julgamento do mérito da presente ação. 

Da preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios Em relação à preliminar 

de ilegitimidade passiva dos sócios, verifico que houve a perda do objeto, 

uma vez que a Fazenda Pública exequente concordou com a exclusão 

dos sócios do polo passivo, o que já foi determinado na execução 

principal de nº 1002277-24.2016.8.11.0003, de modo que houve a perda 

superveniente do interesse de agir em relação a eles. Ante o exposto, 

julgo extintos os embargos à execução fiscal em relação aos sócios José 

Alberto Monteiro Martins, Júlio Fontana Neto, Alexandre De Jesus Santoro 

e Daniel Rockenchb, o que faço sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VI do CPC. Proceda-se à exclusão dos sócios José Alberto 

Monteiro Martins, Júlio Fontana Neto, Alexandre De Jesus Santoro e Daniel 

Rockenchb do polo ativo da presente ação incidental. Por conseguinte, 

constatando a regularização do processo, declaro-o saneado. Em relação 

às questões de mérito, verifico que se faz indispensável a realização de 

perícia contábil, tendo em vista que não se trata de simples análise 

documental, devendo ser atestada a realidade fática e jurídica alegada 

como causa de pedir, atestando se os débitos de ICMS foram cobrados 

em duplicidades, bem como se todas as mercadorias transportadas foram 

efetivamente exportadas e se houve qualquer nota fiscal abrangida por 

eventual suspensão do ICMS como alegado, além de outras circunstâncias 

que serão elencados nos quesitos. Dessa maneira, determino a realização 

de perícia contábil e nomeio como perito do Juízo, a empresa FORENSE 

LAB - Perícias & Consultoria, CNPJ nº 30.359.101/0001-14, localizada na 

Av. Dr. Hélio Ribeiro, N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 78.048-250 - 

Cuiabá/MT, telefone (65) 98112-2338, a ser intimada da nomeação através 

do e-mail contato@forenselab.com, independentemente de compromisso, 

para apresentação da proposta de honorários periciais, no prazo de 10 

(dez) dias. As partes deverão arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso, bem como, indicar assistentes técnicos e formular 

quesitos, em 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o Art. 465, 

§1º, incisos I, II e III, do Novo Estatuto Processual Civil. Apresentado o 

valor dos honorários periciais, intime-se a parte embargante para 

manifestação ou depósito nos autos do valor da perícia, no prazo de 05 

(cinco) dias. Autorizo desde já o levantamento pelo Perito de 50% no início 

dos trabalhos e o restante na entrega do laudo. Fixo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a entrega do laudo pericial, após o início dos 

trabalhos. Com o depósito dos honorários e vencido o prazo para 

apresentação de Assistentes e quesitos, intime-se o perito para o início 

dos trabalhos. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005783-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GESUINO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005783-37.2018.8.11.0003. AUTOR(A): VICENTE GESUINO DE OLIVEIRA 

FILHO RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito pelo tempo requerido. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10(dez) dias. Após, 

retornem-se os autos conclusos para deliberação. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327317 Nr: 273-71.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILDON MAXIMILIANO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE ILDON MAXIMILIANO PERES, 

Cpf: 02305976100, Filiação: Joao Maximiano Pereira e Ana Barbara Peres. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/03/1992.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de 

ESPOLIO DE ILDON MAXIMILIANO PERES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÉBITOS REFERENTES A IPTU - IMPOSTO PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2056/1990, 7041/1991, 1412/1993.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/08/1991

 - Valor Total: R$ 4.734,20 - Valor Atualizado: R$ 4.734,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,No caso, observa-se que mesmo com 

diversas ordens, até a presente data não houve citação regular do 

executado.Aliás, antes mesmo de tentativa de citação por mandado, 

houve ordem de citação por edital que não foi regularmente 

cumprida.Assim, para evitar nulidade, determino:1. a imediata citação do 

executado por mandado.2. Defiro o item I da petição de fls. 826. 

Expeça-se ofício.3. Indefiro o pedido de avaliação (item II petição de fls. 

826) uma vez que nem mesmo citação ocorreu na demanda.4. Caso o 

executado não seja localizado, expeça-se edital de citação, com as 

formalidades de praxe.5. Expedido o edital, caso não haja manifestação do 

executado, proceda-se a penhora, avaliação e demais atos sobre o imovel 

indicado no item II - fls. 826.6. Se ultrapassados todos os atos acima e for 

fetivada a penhora e demais atos sem qualquer manifestação do 

executado, nomeio, desde já, curador especial a Defensoria Pública para 

exercer a defesa.Int.

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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 12 de novembro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789824 Nr: 10158-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

RAMÓN SADE HADDAD, MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 Vistos etc.,

No caso, observo que há requerimento para expedição de alvará em favor 

da empresa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A, pessoa 

jurídica estranha ao processo.

Além disso, a procuração de fls. 35/36 não outorga poderes para a douta 

advogada receber os valores, razão pela qual incabível a indicação de 

outra conta a não ser a conta bancária da própria executada que efetuou 

o depósito nos autos.

Assim, faculto a indicação de conta bancária da empresa Itumbiara 

Transmissora de Energia S/A.

Com as informações, expeça-se alvará e arquive-se.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 730931 Nr: 11451-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR 

- OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar os advogados da parte autora, para 

informarem os dados bancários, para pagamento das Requisições de 

Pequeno Valor, conforme depósitos efetivados às fls. 207/207vº

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678892 Nr: 10471-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GOMES DOS SANTOS, MAURO 

WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES, THAINAN GABRIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Jeferson Soares Alves, 

Renato Teixeira Barbosa e Helen Cristina Moreira da Silva, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da desistência da oitiva da vítima, das testemunhas e o 

interrogatório dos acusados neste ato, declaro encerrada a instrução 

processual e mantenho os autos conclusos em gabinete para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674208 Nr: 6235-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHEFERSON HONORATO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante da não intimação da vítima Valdeir Silva Miranda (fl. 119), não me 

resta alternativa senão redesignar o presente ato para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 17h30min. Saem os presentes intimados. Determino 

seja expedida nova CP para intimação do réu sobre a audiência a ser 

realizada. Determino ainda, com relação à testemunha a ser inquirida, seja 

diligenciado pelo oficial de justiça quanto ao horário que esta pode ser 

localizada em casa, providenciando-se sua efetiva intimação ainda que 

fora do horário convencional, respeitadas as normas legais aplicáveis, 

conforme art. 212, § 2º, CPC/15, aplicável por hertointegração ao 

processo penal. Cumpra-se com atenção e urgência, de modo a evitar 

novo adiamento do ato ora em exame. Saem os presentes intimados.

 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.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de dezembro de 2019, às 16h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680514 Nr: 12050-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON LEITE DA SILVA, DEIVISON LEITE 

DA SILVA, MARCOS PAULO GOMES DA SILVA

 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 os acusados.

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de dezembro de 2018, às 15h50min.

Intimem-se os réus, 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) 
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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.: 678894 Nr: 10473-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE AZEVEDO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 Vistos etc.

Designo audiência para colher o depoimento da vítima L. B. A. S. nos 

termos da Lei n. 13.431/2017, para o dia 12 de dezembro de 2018, às 10h, 

o qual será colhido, portanto, em sala adequada e com intermediação de 

técnica capacitada para este fim. Dispenso a requisição do acusado para 

essa audiência.

 Intime-se a vítima por meio da sua genitora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668907 Nr: 1636-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado WASHINGTON 

SOUZA SILVA como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, inciso I, c/c 

14, inciso II e 70 (duas vezes), todos do Código Penal (1º fato); artigo 148 

c/c 70 (três vezes) do Código Penal (2º fato); artigo 147 c/c 70 (três 

vezes) do Código Penal (3º fato); artigo 129 do Código Penal (4º fato); 

artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (5º fato), c/c artigos 61, inciso I e 69, 

ambos do Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do Código 

Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da 

pena, passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos 

perpetrados pelo réu.DO CRIME DE ROUBONo que tange à culpabilidade, 

deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação 

social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, 

HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de 

reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada 

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie. Quanto aos antecedentes (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683550 Nr: 14602-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA COSTA MARQUES, JHONATAN 

ALVES CANDIDO, CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 94/99 e certidão de fls. 100, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste requerendo o que 

entender de direito.

A seguir, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675507 Nr: 7415-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DEREK DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 Intimação do Dr. Leonardo Paiva Borotta, OAB/MT nº. 23.181, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de dezembro 

de 2018, às 14h45min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677825 Nr: 9467-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO, 

THAIS SENA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Joana Paulino da Silva, 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, 

não obstante o elogioso e considerável argumento das defesas, o que 

torna excepcional a prisão preventiva em casos como o presente – de 

acusação de delito de receptação – é certo que, in casu, justifica-se a 

medida como forma de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a 

ordem pública. A princípio, verifica-se que, conforme apontado pelo MP 

neste ato, a acusada Thaís responde a ações penais em outros Juízos, de 

outras Comarcas, denotando sua facilidade de locomoção e possível 

reiteração criminosa, tudo a recomendar a necessidade da prisão. De igual 

modo, o acusado Cleiton responde a outras ações penais, o que enseja a 

necessidade da custódia como forma de evitar que haja reiteração delitiva, 

prejudicando a paz pública. Nesse lastro, consigno, ainda, que estamos 

diante de caso de receptação de veículos produtos de graves crimes de 

roubo, os quais tem assolado esta cidade, sendo certo que este crime de 

receptação alimenta a perpetração dos delitos contra o patrimônio em 

referência, tudo a sinalizar, in casu, a manutenção da prisão preventiva. 

Por fim, registro que este feito está pendente apenas da juntada dos 

laudos da POLITEC para abertura de vista para alegações finais, 

encerrando-se a instrução criminal e proferindo-se sentença no feito. 

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, no 

lastro do parecer do parquet.

 Diante da oitiva das vítimas, das testemunhas, do informante e o 

interrogatório dos acusados neste ato, DEFIRO a imediata requisição dos 

laudos pendentes à POLITEC, esclarecendo que se trata de processo de 

réus presos. A seguir, imediata vista dos autos às partes para alegações 

finais, e conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 332177 Nr: 2988-67.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 (...)da Primeira Vara Criminal desta Comarca, por se tratar de ação penal 

que apura a prática de crime doloso contra a vida (fls. 209).Vieram 

conclusos.Da análise dos autos, verifico que a manifestação ministerial 

merece acolhimento. Isso porque a partir da ordem de serviço n° 

001/2018/DF/ROO, a qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do 

TJMT, de 23.11.2017, que redefiniu a competência das varas desta 

comarca, compete à Primeira Vara Criminal desta Comarca processar e 

julgar os feitos que envolvem crimes dolosos contra a vida e, por 

consequência, aqueles conexos, desde o recebimento da denúncia até o 

julgamento pelo Tribunal do Júri.Estabelece o artigo 2º do Provimento n. 
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12/2017/TP TJMT, in verbis:“Artigo 2º - Devidamente instaladas as 

unidades judiciárias constantes do art. 1º desta Resolução, fica alterado o 

quadro de competência da Comarca de Rondonópolis, previsto na 

Resolução 11/2017-TP, atribuindo às Varas Judiciais as seguintes 

competências:1ª Vara Criminal - Processar e julgar os crimes dolosos 

contra a vida, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo 

Tribunal do Júri, bem como cumprimento das precatórias criminais, à 

exceção das que versem sobre crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 

de agosto de 2006.”Desse modo, reconheço a incompetência deste Juízo 

e determino o encaminhamento imediato dos autos ao Juízo da Primeira 

Vara Criminal desta comarca, o qual é competente para o processamento 

e julgamento do feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 628758 Nr: 1372-81.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONORIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

De início, proceda-se à liberação dos valores depositados a título de 

fiança em favor do acusado.

Não obstante essa providência, observo que a fiança recolhida pelo 

denunciado perante a autoridade policial no dia 14.01.2015 (fls. 17) foi 

depositada judicialmente apenas em 05.03.2015 (fls. 19).

Desse modo, determino que a autoridade policial esclareça a razão do 

ocorrido e, ainda, ciência ao Ministério Público para a adoção de eventuais 

providências que entender cabíveis quanto a este fato.

Tudo cumprido, e nada mais havendo pendente, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 339272 Nr: 3076-71.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Vistos etc.

De início, proceda-se à liberação dos valores depositados a título de 

fiança em favor do acusado.

Não obstante essa providência, observo que a fiança recolhida pelo 

denunciado perante a autoridade policial no dia 02.05.2011 (fls. 26) 

apenas foi depositada judicialmente em 06.06.2016 (fls. 119).

Desse modo, determino que a autoridade policial esclareça a razão do 

ocorrido e, ainda, ciência ao Ministério Público para a adoção de eventuais 

providências que entender cabíveis quanto a este fato.

Tudo cumprido, e nada mais havendo pendente, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672720 Nr: 4950-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES, 

MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR os acusados WELLINTON RAUF NOGUEIRA 

GOMES, como incurso nas sanções previstas no art. 14 da Lei 10.826/03, 

e MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA, como incurso nas sanções 

previstas no art. 14 da Lei 10.826/03, art. 330 do Código Penal e art. 309 

do Código de Trânsito Brasileiro.Em observância ao disposto no art. 68 do 

Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679989 Nr: 11527-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE CAMPO 

GRANDE/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ROSSI GULIATO - 

OAB:OAB/MS 12.613

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade de localização do intimando ANGILBERTO no 

endereço fornecido, bem como a ausência de resposta ao ofício de n. 

3077/2018, que solicitou ao juízo deprecante providências para intimação 

da referida testemunha nesta comarca (fls. 25), 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.: 679661 Nr: 11221-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Provimento n.º 52/2017-CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

representante da parte requerida (DR. Alcy Alves Velaco - OAB/) para 

audiência designada, data de 07/02/2019, às 14h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679704 Nr: 11272-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELISIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º 52/2017-CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

representante da parte requerida (DR. Anderson Rossini Pereira - 

OAB/9086-B) para audiência designada, data de 07/02/2019, às 16h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640668 Nr: 2153-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ADEVAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346

 Intimação do Dr. Francisco Silva, OAB/MT nº. 18.408 A, para audiência 

que realizar-se-á no dia 08 de fevereiro de 2019, às 14h20min, na sala de 

audiências da 2ª Vara Criminal, endereço ao final indicado, para proposta 

de suspensão condicional do processo do Acusado Gilmar Adevair de 

Oliveira dos Santos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679661 Nr: 11221-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos etc.

 Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Rodrigo Pereira Rosa para o dia 07 de fevereiro 

de 2019, às 14h10min.
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Intime-se a testemunha Rodrigo Pereira Rosa.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituída pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do(a) advogado(a) constituído(a) pelo 

acusado, desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT - 5.205.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679704 Nr: 11272-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELISIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Vistos etc.

 Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Aparecido Correia da Silva para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 16h.

Intime-se a testemunha Aparecido Correia da Silva.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituída pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do(a) advogado(a) constituído(a) pelo 

acusado, desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT - 5.205.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683660 Nr: 14708-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo a audiência para realizar o 

interrogatório do réu para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h30min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 617028 Nr: 43-68.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para: a) com fundamento no artigo 383 do 

Código de Processo Penal, DESCLASSIFICAR a conduta delitiva atribuída 

ao réu ONOFRE PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, a fim de condená-lo 

como incurso na pena do artigo 180, caput, do Código Penal (1º fato); b) 

CONDENAR o acusado ONOFRE PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA como 

incurso na pena dos artigos 155, § 4º, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do 

Código Penal (2º fato).Em observância ao disposto no art. 68 do Código 

Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da 

pena, passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos 

perpetrados pelo réu.DO CRIME DE RECEPTAÇÃONo que tange à 

culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta, é (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 324553 Nr: 2708-33.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON FERREIRA CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado WELISON FERREIRA CLAUDIO como 

incurso nas penas dos artigos 306 e 303 c/c 302, § 1º, inciso III, todos da 

Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e 70 do Código Penal c/c 

artigo 69 do Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do Código 

Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da 

pena, passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos 

perpetrados pelo réu.DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 303 DA LEI N. 

9.503/1997No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 649969 Nr: 10202-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVDS, RPDS, FCDS, EDSN, JCCB, ARDS, 

IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, ary da costa campos - OAB:16.944/b MT, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992 MT, Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º 52/2017-CGJ, impulsiono os autos para intimar os 

representantes das partes requeridas, do r. despacho de fl. 911.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652677 Nr: 2255-57.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 

23.146/O

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 
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tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641944 Nr: 3396-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 69.

Certifique-se quanto ao comparecimento do denunciado nos meses de 

março e maio de 2018, e demais subsequentes, conforme postulado.

Em caso de descumprimento, intime-se a defesa do acusado para 

apresentar justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que 

entender de direito, em 05 (cinco) dias, e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677924 Nr: 9555-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado DIONIFER BRUNO CASSIMIRO 

DA SILVA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677924 Nr: 9555-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIFER BRUNO CASSIMIRO 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 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.: 666354 Nr: 14486-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SENGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YCLEN EDUARDO S. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22287

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 165, ante a certificação 

de sua tempestividade (fls. 167), em seus efeitos legais.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

173/175) e contrarrazões (fls. 176/178), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 662404 Nr: 10936-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAM ELIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º 52/2017-CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) 

representante da parte requerida, da certidão de citação de fl.104, para 

que apresente a resposta à acusação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659147 Nr: 8186-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Vistos etc.

Manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares suscitadas pela 

defesa do acusado às fls. 58/62, no prazo legal.

A seguir, conclusos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658562 Nr: 7695-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CESAR FLORES RAMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS BRUNO GARCIA 

BONAN - OAB:23.139

 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 01 de abril de 2019, às 14h30min.

Intime-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 o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 654054 Nr: 3615-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 .Outrossim, 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 08 de maio de 2019, às 16h15min.Intime-se o 

acusado, a defesa, 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(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.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641944 Nr: 3396-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 - Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º 52/2017-CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) 

representante do acusado, das fls. 69/71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641944 Nr: 3396-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

a justificativa apresentada pela defesa do acusado às fls. 85/86.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641659 Nr: 3120-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE RODRIGUES LADEIA, 

WHENDERSSON LUIZ FERNANDES BASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Márcia Macêdo Galvão - OAB:15668

 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 BRUNO HENRIQUE 

RODRIGUES LADEIA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 2019, às 15h15min.

Intime-se o acusado Bruno Henrique Rodrigues Ladeia, 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 o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633988 Nr: 5429-45.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ALVES BRASIL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLAINE VITÓRIA DENIZ 

BRASIL - OAB:

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 

15h20min.Intime-se o acusado, a defesa, 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(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.Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 628753 Nr: 1367-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT

 .Desse modo, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 
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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 09 de maio de 2019, às 13h30min.Intime-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(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.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 615424 Nr: 6092-62.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUE MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para com fundamento no 

artigo 383 do Código de Processo Pena, DESCLASSIFICAR a conduta 

delitiva atribuída ao réu KAYQUE MARTINS DA SILVA, a fim de 

incursioná-lo na pena do artigo 345 do Código Penal.DOSIMETRIA DA 

PENANo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Quantos 

aos antecedentes (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 613498 Nr: 4045-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos etc....Desse modo, com fundamento no artigo 589 do CPP, 

REVOGO a sentença de fls. 139 e determino o prosseguimento do 

feito.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 dezembro de 2018, às 16h30min.Intime-se o 

acusado, a defesa, 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(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.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 605212 Nr: 3005-35.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Público pugnou pela revogação do benefício da suspensão 

condicional do processo outrora concedido à ré, bem como seja conferida 

a retomada do curso do processo criminal até seus ulteriores termos (fls. 

88).Nesse sentido, a Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a 

suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado 

vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta.Desse modo, em atendimento 

ao disposto em lei e consonância com parecer ministerial, REVOGO o 

benefício da suspensão condicional do processo concedido à ré e dou 

prosseguimento ao feito.De outro norte, 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 14 de março de 

2019, às 16h.Intime-se a acusada, 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 o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 602613 Nr: 300-64.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:9.883-MT

 Vistos etc.

Intime-se a defesa do réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento da prestação pecuniária estabelecida na ocasião da proposta 

da suspensão condicional do processo em favor da Associação de Apoio 

à Terceira Idade (fls. 116/117), bem como esclarecer a juntada do 

comprovante de fls. 125, sob pena de revogação do beneficío.

Em seguida, com resposta nos autos, ou decorrido o prazo estabelecido 

sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 325531 Nr: 3619-45.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DE OLIVEIRA FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 107, IV, 109, III e 115, todos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu ALAN DE OLIVEIRA 

FABIANO.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 325161 Nr: 3270-42.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.
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Diante da não localização do réu para intimação acerca do teor da 

sentença de fls. 145/152, de modo a evitar alegação de nulidade 

futuramente, proceda-se à sua intimação pela via editalícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682436 Nr: 13607-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATEUS DE SOUZA, RONY CLEITON 

RODRIGUES DA SILVA, WÊNIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 13607-75.2018.811.0064 – Cód. 682436

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

LUCAS MATEUS DE SOUZA, RONY CLEITON RODRIGUES DA SILVA e 

WÊNIO DA SILVA NASCIMENTO como incursos 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 dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão 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.: 679389 Nr: 10959-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDILSON ALETANTE TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Willian da Silva 

Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680276 Nr: 11800-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das vítimas João Paulo Coimbra Reis 

e Vandecir Fonseca de Freitas, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675939 Nr: 7815-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA DA SILVA CRUZ, NATELSON 

RODRIGUES AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro o requerimento do advogado Dr. Fernando Ferreira, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o fim requerido.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673560 Nr: 5635-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Marcio Ferreira, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680758 Nr: 12276-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR, JERRY 

ANDERSON CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680917 Nr: 12426-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 12426-39.2018.811.0064 – Cód. 680917

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WANDERSON 

MARCOS DA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29.11.2018, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.
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 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681774 Nr: 13108-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 13108-91.2018.811.0064 – Cód. 681774

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOÃO BOSCO 

GOMES DA COSTA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27.11.2018, às 16h50min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório dos réus, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682331 Nr: 13531-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório dos réus, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682913 Nr: 14027-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES, EDER PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 14027-80.2018.811.0064 – Cód. 682913

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus DANILO ALVES e 

EDER PEREIRA DOS SANTOS, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27.11.2018, às 15h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678726 Nr: 10318-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, DARCI 

RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, Bruno de Castro Silveira - OAB:16.257-MT, BRUNO DE 

CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Giovana, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, das vítimas, bem como do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681323 Nr: 12811-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 12811-84.2018.811.0064 – Cód. 681323

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu LUCAS DA SILVA 

GOMES, 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 29.11.2018, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670184 Nr: 2657-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CIRILO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 

10.085

 Intimação da advogada Dra. Flávia Almirão dos Santos Espanga OAB/MT 

10.085, para apresentação dos memoriais finais, dentro do prazo legal, 

uma vez que o acusado Geovani Cirilo Rocha informou patrona como sua 

advogada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 294842 Nr: 2484-71.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA LUCIMARA DOS SANTOS ou 

APARECIDA LUCIMARA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 É o relato do necessário. Fundamento e decido. Adotando a 

fundamentação per relationem, torno parte integrante desta sentença os 

argumentos utilizados pelas partes em suas alegações finais. Realmente 

após analisar com acuidade os autos, verifico que não existe prova 

suficiente para se sustentar a procedência da presente ação penal, vez 

que a vítima, apesar de proceder ao reconhecimento da ré na fase 

inquisitorial, não foi auscultada em juízo, não havendo, portanto, prova 

produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apta para se 

embasar um édito condenatório. A única testemunha auscultada, não se 

recordou dos fatos e se limitou a ratificar suas declarações. A ré desde a 

fase inquisitorial nega a prática do crime. Sendo assim, com espeque no 

art. 386, VII, do CPP, julgo improcedente a ação penal e absolvo o a ré 

Aparecida Lucimara dos Santos. Expeça-se alvará de soltura.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674105 Nr: 6131-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607034 Nr: 4867-41.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT

 Autos nº 4867-41.2012.811.0064 – Cód. 607034

Vistos.

Considerando a manifestação da Defensoria Pública à fl. 129, intime-se o 

acusado AGIMIRO FRANCISCO DOURADO, para no prazo de 10 (dez) 

dias, para informar ou constituir novo advogado, para apresentar 

memoriais finais a seu favor e, em caso de falto de recursos financeiros 

atuais, se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679844 Nr: 11402-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DIEQUISON LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 11402-73.2018.811.0064 – Cód. 679844

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado MAICON 

DIEQUISON LIMA DA SILVA 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.

Em arremate, indefiro o pedido contido cota ministerial retro para que seja 

encaminhada cópia dos autos à autoridade policial para apuração do delito 

de tentativa de homicídio ou disparo de arma de fogo em desfavor dos 

policiais militares, ventilada nos autos, sem elementos suficientes para o 

oferecimento de denúncia, pois não há comprovação nos autos da 

impossibilidade de fazê-lo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656965 Nr: 6328-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Cássio 

Maciel dos Santos como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.
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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.: 682562 Nr: 13710-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...) A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada 

na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente, 

caracterizada pelo "modus operandi", ante a gravidade inusitada do delito, 

perpetrado em comparsaria com mais três pessoas com uso de objetos 

contundentes, mediante violência e grave ameaça impossibilitou a reação 

da vítima que foi amarrada para subtrair o dinheiro e os objetos de valor lá 

encontrados, além de ter sido surpreendido na posse de 7 porções de 

maconha e 5 porções de cocaína. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em 

orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores 

da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir 

condições pessoais favoráveis, mormente por se tratar de violência 

doméstica. 4. "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).Outrossim, cumpre 

ressaltar que o denunciado ostenta antecedentes criminais e, embora seja 

tecnicamente primário, o presente delito não refere-se a fato isolado em 

sua vida.Portanto, com essas considerações, acrescentando as razões 

expostas no parecer ministerial retro 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 INDICIADO ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS.Por 

fim, remetam-se os autos com urgência à Defensoria Pública para a devida 

apresentação de resposta à acusação em favor do denunciado, com o 

retorno do mesmo, voltem-me imediatamente conclusos para designação 

de  aud iênc ia  de  i ns t rução  e  j u l gamen to . I n t imem-se . 

Notifique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682913 Nr: 14027-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES, EDER PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 14027-80.2018.811.0064 – Cód. 682913

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

DANILO ALVES e EDER PEREIRA DOS SANTOS como incursos 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 dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão 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.

Por fim, o Ministério Público informa que deixa de oferecer denúncia em 

relação à GUSTAVO TADEU RIBEIRO, por entender que não há nos autos 

indícios mínimo de autoria que viabilize o ajuizamento da ação penal, assim, 

deixo de receber a denúncia em face da retromencionada pessoa.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682562 Nr: 13710-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ED 

CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, INDEFIRO os pedidos contidos nos itens “a” e “b” da cota retro, 

vez que não há nos autos comprovação da impossibilidade de fazê-la. 

Contudo, determino que seja expedido ofício ao Instituto Nacional de 

Identificação de Brasília, bem como ao Instituto de Criminalística do Estado 

de Mato Grosso, requisitando cópia do prontuário civil do denunciado ED 

CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS.

 Proceda-se retificação na capa dos autos para fazer constar o nome 

correto do denunciado conforme indicado na cota retro.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682371 Nr: 13559-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AMORIM DA COSTA, LORAM 

ELIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 13559-19.2018.811.0064 – Cód. 682371

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

LEONARDO AMORIM COSTA e LORAM ELIAS PEREIRA como incursos 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 dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681671 Nr: 13039-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON NERYS DE SOUZA, EDUARDO 

RODRIGUES SANTANA, NIVALDO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - OAB:23.479/O

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

NIVALDO DE SANTANA, EDUARDO RODRIGUES e NILTON NERYS DE 

SOUZA como incursos 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 dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão 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.: 681774 Nr: 13108-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado JOÃO 

BOSCO GOMES DA COSTA 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.: 681323 Nr: 12811-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 12811-84.2018.811.0064 – Cód. 681323

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado LUCAS 

DA SILVA GOMES 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): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680917 Nr: 12426-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 640009 Nr: 1572-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B

 23/06/2009 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 6a 6m 0d 13/11/2014 

13/11/2014 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - Hediondo Reincidente 4a 0m 

0d 13/11/2014 13/11/2014 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 2a 0m 0d 
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02/10/2015 02/10/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - ComumQuantidade total 

de Dias Multa: 708Data Inicial Data FinalInterrupçõesQuant. Dias 

Observações05/05/2006 12/09/2006 127 dias -09/01/2007 23/04/2008 464 

dias -22/08/2008 22/06/2009 300 dias Alvará fls. 425 e Prisão fls. 

27105/07/2013 12/11/2014 487 dias Avara fls. 434 e Prisão fls 

04/v26/08/2016 11/05/2018 615 dias Alvará fls. 138 e prisão 169Total de 

dias interrompidos: 1993Dias RemidosRemiçõesObservações65 fls. 

180/18143 fl. 19920 fl. 144Data de Prisão Definitiva: 12/12/2004Total da 

Pena: 47a 3m 0dRegime Atual: FechadoData base para progressão de 

regime 11/05/2018 Informações para progressão de regimeData para 

progressão de regime 13/11/2025Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - Detração* - Remição - 1 

dia11/05/2018 + 7a 10m 11d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 128 - 1Pena 

Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção(11/05/2018 - 12/12/2004) 

- 5a 6m 13d(13a 4m 29d) - 5a 6m 13d = 7a 10m 16dData base para 

Livramento Condicional 13/11/2014 Informações sobre livramento 

condicionalData Livramento Condicional 20/10/2042Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - 

Remição - 1 dia13/11/2014 + 22a 9m 0d + 5a 6m 13d - 0a 0m 0d - 128- 

1Pena Restante a partir da data Atual 38a 9m 18d Informações sobre 

término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento 

+ Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia12/12/2004 + 47a 

3m 0d + 5a 6m 13d - 0a 0m 0d - 128- 1Pena Cumprida até data Atual 8a 1m 

6dData do Término da Pena: 19/05/2057

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676499 Nr: 8305-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação dos advogados do réu para tomar ciência da perícia agendada 

para a data de 26.11.2018, às 13h, a se realizar na POLICLÍNICA 

CENTRAL, nesta cidade, com o médico Castro Alves.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676017 Nr: 7886-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO MARTINS - OAB:

 Intimação do advogado do reu, Dr. LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

MARTINS para apresentar alegações finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 606485 Nr: 4303-62.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA ALINE AMADOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - 

OAB:10426/MT

 Intimação do advogado da ré para tomar ciência da expedição de carta 

precatória para a comarca de São José do Rio Preto/SP.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666338 Nr: 14472-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER BENTO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Código: 666338

Vistos etc.

Considerando o teor da manifestação da Defensoria Pública às fls. 94, 

intime-se a advogada Márcia Macêdo Galvão, inscrita na OAB sob o nº 

15.668, para que se manifeste.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666338 Nr: 14472-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER BENTO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Abril de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666338 Nr: 14472-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER BENTO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Código: 666338

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 87.

Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666338 Nr: 14472-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER BENTO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Código: 666338

Vistos etc.

O acusado foi intimado por edital conforme dá conta as certidões de fls. 

89/92, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública Estadual, como 

curador especial para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 29 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 684180 Nr: 15178-81.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA DOS SANTOS, MADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Requerente, por seu patrono, a comparecer na Audiência de 

Conciliação aprazada para o dia 07/12/2018, às 13h00min, no CEJUSC da 

comarca de Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 682986 Nr: 14077-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MENDONÇA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 682986

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Intimem-se.

Rondonópolis, 30 de Outubro de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Substituição Legal

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 821034 Nr: 3259-55.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F DOS SANTOS COMÉRCIO DE MADEIRAS, 

B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, que nesta data, impulsiono este Feito, para designar audiência 

preliminar em relação a empresa B A COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA para 

o dia 23 de janeiro de 2019, às 15:30hs. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799248 Nr: 14018-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349

 Vistos,

Cuida-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público Estadual, para 

apurar a prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 29, da Lei 

nº 9.605/98, imputado a MARCIO JOSÉ DE CARVALHO.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao indiciado e do 

contido no parecer Ministerial de fl. 139, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado em audiência 

à fl. 129, e, via de conseqüência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

MARCIO JOSÉ DE CARVALHO.

Mantenho o depósito do valor recolhido através das guias de depósito 

judicial à fls. 133/134 e 136/137 na Conta Única do E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, vinculado a estes autos para futura aplicação em 

projetos ambientais aprovados neste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

Oficie à Secretaria Municipal da Receita para acompanhar a obrigação do 

indiciado quanto a limpeza do imóvel.

 P. R. I.

Comarca de Sinop
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000063-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA CARVALHO (RÉU)

OSEMAR LOPES DE BRITO (RÉU)

 

JUNTADA DE MALOTE DIGITAL Procedi a juntada do(a) (Decisão 

Monocrática referente ao AI 1008199-84.2018.8.11.0000) remetido a esta 

secretária via sistema MALOTE DIGITAL, sendo que o arquivo se encontra 

anexo. . CÓDIGO DE RASTREABILIDADE: 81120183809768 DATA: 

14/11/2018 14:02:37 REMETENTE: LUCIANE MARA BASTOS SANTANA - 

SECRETARIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO- TJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007789-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA DE ALMEIDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS REZER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RVR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009410-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER DE MELLO OTTANO OAB - TO2583 (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO OAB - 021.402.498-95 

(REPRESENTANTE)

MAURICIO CORDENONZI OAB - TO2223 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. DIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009410-13.2018.8.11.0015. AUTOR(A): KENERSON 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. 

REPRESENTANTE: CELSO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO RÉU: V. L. DIAS & 

CIA LTDA - ME Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. De ver que houve o declínio da competência da 4.ª 

vara cível da comarca de Palmas/TO para este juízo. Apesar de se tratar 

também da Justiça Comum Estadual, as unidades judiciárias são 

absolutamente distintas e independentes, cada qual provida por sistema 

próprio e legislação específica. Assim, o recolhimento das custas e 

despesas processuais na Comarca de Palmas, Poder Judiciário do Estado 

de Tocantins, não aproveita e nem comunica com o Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. Se houve distribuição errônea da causa na 

Comarca de Palmas/TO, sendo declinada a competência para esta 

Comarca, que aportou neste juízo por distribuição aleatória automatizada, 

naturalmente que a causa deverá ser preparada neste juízo, sob pena de 

julgamento sem resolução de mérito, a teor dos arts. 290 e 485, inciso I, 

ambos do CPC. Ex positis, determino à parte autora da monitória promover 

o preparo da causa no prazo de 15 dias, sob pena de julgamento da 

causa sem resolução de mérito, nos termos retro expendidos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31513 Nr: 2229-03.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP, LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS, CMFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA MARIA FREIRI 

MARTINS STANISZEWSKI - OAB:60.789-PR, DEFENSOR PÚBLICO - 

SINOP - OAB:

 intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, nos termos da r. decisão e 

extratos às fls.276/286.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71198 Nr: 10793-97.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORIO ANTONIO CUTCHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para se pronunciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do bloqueio às fls.156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 317-63.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SANTINA GROSSI PERINOTTO, ROGÉRIO 

AUGUSTO PERINOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COELHO BARBOSA, CRISTIANE 

COELHO BARBOSA, SIRLEI MARTINS DA SILVA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE C. ZECCA - 

OAB:8.315-B/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ, 

SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para que providencie o 

recolhimento das custas para emissão de certidão/autenticação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e após compareça em Secretaria a fim de retirar a 

Certidão de Crédito expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196933 Nr: 19-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGLIZEY BATTINI VOLCOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 INTIME-SE A ADVOGADA - DRA MARCIA MARIA DA SILVA - PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º 

E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208858 Nr: 10095-76.2014.811.0015

 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: IVO AMANCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se ação revisional de contrato, com pedido de indenização por 

danos morais, proposta por Ivo Amâncio de Melo em face de Banco 

Itaucard S/A., ambos qualificados.

Pugnou a parte vencedora à p. 148 pela liquidação da sentença, com a 

remessa dos autos à Contadoria a fim de serem apurados os cálculos da 

sentença de p. 131/142, ante a sua alegada hipossuficiência técnica para 

realizá-los.

Ora, não há que se falar em hipossuficiência da parte requerente, uma 

vez que ela se encontra devidamente representada nos autos por 

advogado, sendo, portanto, capaz de providenciar os devidos cálculos 

para fins de cumprimento de sentença, até mesmo porque se tratam de 

meros cálculos aritméticos, não se exigindo conhecimento financeiro 

aprofundado para fazê-los.

Nesse passo, conforme dicção do art. 509, § 2º, do CPC, quando a 

apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá 

promover o cumprimento da sentença, o que é o caso. Logo, 

desnecessária a liquidação da sentença, uma vez que os cálculos podem 

ser providenciados pela própria parte requerente.

Já foi o tempo que o ócio era louvado. “O trabalho espanta os vícios que 

derivam do ócio” (Sêneca). “A preguiça é a mãe de todos os vícios”, 

ensina provérbio português. Mesmo que seja mãe, e como tal deve ser 

respeitada, continua sendo preguiça. E neste caso, inadmissível. Promova 

os cálculos.

 Posto isto, indefiro o inconveniente pedido de liquidação de sentença de 

p. 148. Determino que a parte autora traga aos autos, no prazo de 05 dias 

o demonstrativo de cálculo do que pretende ver na sentença cumprido, 

cientificado desde logo que, não o apresentando, os autos serão 

arquivados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263512 Nr: 5707-62.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SCHENATTO LTDA, AIGNER 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JÚNIOR - OAB:/SP128.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RODRIGO SALDELA BÍSCARO, para devolução 

dos autos nº 5707-62.2016.811.0015, Protocolo 263512, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010645-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERANICE NUNES BORELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010645-15.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VERANICE 

NUNES BORELI RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenizatória por 

danos morais, com pedido de tutela de urgência, aviada por Veranice 

Nunes Boreli em face de Banco Santander S.A., ambos qualificados. 

Narrou ter procurado a Cooperativa de Crédito Sicredi, a fim de solicitar 

crédito para a sua atividade laborativa, o que lhe foi negado, em razão da 

existir no sistema interno do banco informação de débito inadimplido no 

Banco Santander, com dois protestos do Estado de São Paulo. Relatou 

que nunca residiu no Estado de São Paulo e sequer manteve qualquer tipo 

de negociação com o banco demandado. Após a negativa do pretendido 

crédito, buscou informações e descobriu que também havia débitos 

provenientes de IPVA não pagos de um veículo Ford/Ecosport, placas EUQ 

9738 – São Paulo, Renavam 323356036, financiado pela parte requerida 

em seu nome, da parte autora; mais 129 multas decorrentes de infrações 

de trânsito, no valor aproximado de R$ 30.000,00. Além disso, de fato 

havia ainda uma dívida com o banco acionado no valor aproximado de R$ 

118.000,00. Informou que está sendo importunada com diversas e 

constantes ligações de um escritório denominado Sanchez & Sanchez 

Sociedade de Advogados, querendo renegociar a dívida que 

supostamente teria com o banco (07 contratos). Pugnou em caráter 

antecedente a tutela de urgência para compelir a parte requerida a cessar 

as ligações e cobranças indevidas para os seus telefones. É o relato. 

Decido o pedido de tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 
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Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Ao que informa a parte 

requerente passou a ser importunada com excessivas ligações efetuadas 

por uma assessoria de cobranças, provavelmente terceirizada pela parte 

requerida, com o intuito de ver liquidado um débito, que segundo a tese 

apresentada é inexistente, em razão de não ter mantido qualquer tipo de 

relação com o banco requerido. De outra banda, a alegada ausência de 

relação jurídica suscitada com a empresa demandada merece ser 

prestigiada, haja vista a possibilidade de fraude e a referida probidade e 

boa-fé processual inerentes, sob risco de ser tachada de improbus 

litigator. Assim, elementos consistentes no processo a demonstrar que a 

parte autora pode estar sendo cobrada por uma dívida indevida. Nesse 

sentido, a probabilidade de seu direito consubstancia-se nas alegações de 

que não firmou nenhum contrato ou outra situação semelhante com o 

banco requerido. Trata-se, ademais, de afirmação de fato negativo em 

virtude do qual, a evidência, não se pode exigir do demandante produção 

de prova. De ver, assim, nas circunstâncias obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. Portanto, das alegações 

insertas na exordial, corroboradas pelas trocas de e-mails entre as partes 

(Ids. 16255942 e 16255957), demonstra, ainda que indiciariamente, nesta 

fase de cognição sumária, perspectiva de fraude, que, a priori, deve 

pender, inda mais neste momento processual, em favor da 

consumidora/autora, situação esta que exsurgiria se relação jurídica 

material entre elas existisse. Desse modo, vislumbrado com razoável 

firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se 

reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão 

essa margem de interpretação, ainda que provisório, do direito em tela. No 

entanto, como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do 

art. 300, caput, do CPC, requer a coexistência tanto da probabilidade do 

direito quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O 

risco deve ser concreto e iminente, sendo o dano irreversível quando a 

demanda tratar de violação a direitos não patrimoniais, como a dignidade. 

Na hipótese, este risco é presumido por se tratar de alegada cobrança de 

dívida inexistente. Ademais, conquanto o pedido de tutela de urgência 

pode parecer trivial, até com certa falta de sentido, ou seja, a suspensão 

das ligações telefônicas para cobranças provavelmente inexistentes, 

segundo a tese, o contorno postulado em caráter antecedente da tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à promovida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte requerente ora afetada 

provavelmente de maneira indevida ou injusta. Além do mais, o provimento 

a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer 

momento, podendo ser modificada caso reste comprovada a exigibilidade 

das cobranças, podendo o dito escritório de cobrança voltar a telefonar 

ao seu alvedrio. Destarte, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde que producente a 

antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a 

tese até o momento razoavelmente altaneira. Presentes os requisitos para 

atender a tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC. Noutra 

senda, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, cabível deferir o pedido de gratuidade 

da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Por derradeiro, evidenciado 

tratar-se-ia, se de fato inexistir o negócio gerador de todo o bramido 

autoral, de relação consumerista, existindo alegações verossímeis que 

podem configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da 

parte autora em relação à parte requerida, que, não se descarta. 

Sobretudo na prefalada prova de fato negativa. Na conjuntura, como 

direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se 

condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão 

do ônus da prova, que pediu expressamente, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar a regularidade e normalidade do seu direito, à luz das regras 

do Código de Defesa do Consumidor, incidentes à espécie. Isto posto, hei 

por bem deferir o inusitado pedido de tutela de urgência em caráter 

antecedente, para determinar à parte demandada que cesse ou mande 

cessar as ligações e cobranças pela suposta dívida apontada, sob pena 

de pagar astreintes no valor diário de R$ 1.000,00, incidindo até o limite do 

valor supostamente devido. Desse modo, seguindo-se o rito processual, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 

13:00 horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada pelo CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

daquela. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de novembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010816-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUALASSE MARCILIO NOGUEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010816-69.2018.8.11.0015 AUTOR(A): HUALASSE 

MARCILIO NOGUEIRA PINTO RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro 

de 2018, às 13:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 
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provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. Ademais, demonstrado tratar-se de potencial 

relação consumerista a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida. Se a alegação para negar o pagamento da indenização do 

seguro, conforme a teoria da assunção, seria a embriaguez do segurado, 

então a inversão advogada revela-se plausível. Logo, defiro a inversão do 

ônus da prova, de modo que compete à parte requerida demonstrar a 

legitimidade e regularidade de sua recusa. Nesse sentido, apesar de que 

muito provavelmente o agente empregador do sinistrado, Martins e Martins 

Neto Ltda., possua reclamada apólice e poderia tê-la fornecido ao folgado 

autor, é certo que a seguradora acionada necessariamente a possui, 

devendo apresentá-la, quer pelas regras do art. 373, § 1º, do CPC, quer 

pela inversão do ônus da prova acima conferida, determino que a 

requerida apresente a apólice de seguro em questão no prazo da 

contestação. No mais, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 

de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002882-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CAPISTRANO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002882-94.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Certifique-se nos autos eventual decurso do prazo referente 

ao item "2" do despacho proferido no ID. 14710513. 2. Acaso não 

cumprido o referido item, intime-se conforme determinado. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010968-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010968-20.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça 

gratuita, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso 

de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte interessada para 

recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento 

da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009735-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (RÉU)

NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009735-22.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se o embargado para, querendo, se 

manifestar acerca dos embargos de declaração opostos em ID 12842522, 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o §2º, do art. 1.023, 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, 

14 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005604-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO ECCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MAURICIO GOMES (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao ID 16586384. Prazo: 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009845-21.2017.8.11.0015

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:

S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP (EXECUTADO)

SERGIO PACOLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009845-21.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Previamente à análise dos pedidos 

formulado nas petições sob Id. 13018763 e 13018689, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem nos auto quantos aos bens 

ofertados à penhora (Id. 12538674), sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 2. Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005027-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHAIMES RHUDIERY SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)
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Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que: Foi 

designado o dia 30/01/2019 às 15:00 horas para realização da perícia 

junto ao IML sito à Rua da Ipómeias, esquina com Avenida Jequitibás, nº 

1.201, Setor Industrial Norte – Sinop/MT . Devendo a parte autora se fazer 

presente munida dos seguintes documentos: 1- Cópia do Boletim de 

Ocorrência da época do acidente; 2- Relatório dos médicos assistentes da 

época do acidente; 3- Documentação da instituição onde foi atendido no 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); 4- Os exames da 

época do acidente, com laudo; 5- Os exames atuais, com laudo e 6- 

Parecer atual (até três meses), detalhado, dos médicos assistentes.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162565 Nr: 10346-02.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAIRA RIBEIRO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, R. C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERIDAS, na pessoa de seus 

advogados(as) para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$1.620,98(um mil 

seiscentos e vinte reais e noventa e oito centavos ), sob pena de 

restrição do nome da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 810,49 (oitocentos e dez reais e quarenta e nove 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 810,49(oitocentos e dez reais e 

quarenta e nove centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292378 Nr: 3715-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DA CRUZ BARROS ARAUJO, VERDE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MONTEIRO DOS 

SANTOS GUARIM - OAB:22312/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EMBARGANTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 735,47(setessentos e trinta e 

cinco reias e quarenta e sete centavos ), sob pena de restrição do nome 

da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da taxa, 

qual seja R$ 322,07(trezentos e vinte e dois reais e sete centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246984 Nr: 16494-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVINIO PUCIENIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STO - SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍNTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:OAB/MT 8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CTAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 16494-87.2015.811.0015

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OLIVINIO PUCIENIK

PARTE RÉQUERIDA: STO - SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA - ME

CITANDO: Sto - Serviços Técnicos e Obras Ltda - Me, CNPJ: 

21918976000118, brasileiro(a), Endereço: Rua das Videiras, N. 775, Sala 

04, Galeria Acacia, Bairro: Centro, Cidade: Sorriso-MT na pessoa dos 

sócios SIDNEI SANTOS TORRES e ANDREA CRISTINA RODRIGUES 

TORRES.

FINALIDADE: Efetuar a CITAÇÃO da Executada, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, para querendo, responder 

a ação.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma Ação de Procedimento Ordinário, 

proposta por Olivinio Pucienik, em desfavor de STO - Serviços Técnicos e 

Obras Ltda-ME, aduzindo o Exequente na inicial, que locou para fins 

comerciais, um veículo caminhão Mercedez Bens 1519, através de um 

contrato de locação com prazo de vigência de cinco meses, mediante o 

pagamento do aluguel mensal no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Ocorre que a locatária não cumpriu com as suas obrigações, quais sejam, 

o pagamento dos aluguéis, vencidos nos meses de abril, maio, junho, julho 

e agosto de 2015. Assim, até a data de 25 de setembro de 2015, o valor 

atualizado e acrescido da multa de 1% (um por cento), perfaz o total de R$ 

12.346,21 (doze mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e um 

centavos). Dessa feita, apesar das várias tentativas para ter seu débito 

saldado, referente aos aluguéis em atraso, o mesmo tentou por diversas 

vezes o contato amigável com o representante da empresa, com resultado 

infrutífero, não restando outra alternativa que não a via judicial.

DECISÃO/DESPACHO: Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 

54), que determinou a inclusão do processo no plano de trabalho para 

análise e julgamento após o período correicional (art. 21, V, da 

CNGCGJ/MT). Considerando que os autos vieram conclusos em 

04.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário. Dando prosseguimento, em 02.8.2016 (f. 38) foi 

designada audiência de conciliação para o dia 27.9.2016, devendo a ré 

ser citada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Não obstante, as 

tentativas de citação da ré, restaram infrutíferas, conforme certificado 

pela escrivã em 25.9.2017 (f. 53), tendo o exequente em 18.10.2016 e 

08.3.2017 (fls. 44 e 49, respectivamente) requerido a citação da ré por 

edital. Pois bem. Em que pesem os pedidos do exequente, é cediço que 

previamente a citação por edital, é necessário o esgotamento das 

tentativas de localização do devedor, para não caracterização de nulidade 

do ato processual (nesse sentido, TJRS: Ap. 70063120588, Relator: Alzir 

Felippe Schimtz, 8ª câmara cível, j. 21.5.2015, p. 26.5.2015). Diante disso, 

determino seja efetuada a busca do atual endereço da ré e de seus 

sócios, “Sidnei Santos Torres” e “Andrea Cristina Rodrigues Torres” 

(extrato anexo), junto aos bancos de dados à disposição do juízo, 

procedendo-se nos termos dos arts. 247 e 249 do CPC. Frustradas as 

tentativas de citação pessoal, cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias. Caso a executada, devidamente citada por edital, não apresente 

resposta, desde já, com fundamento no art. 72, II, do CPC, nomeio-lhe 

curador especial, um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, 

que deverá ser intimado para seu mister, observando-se o disposto no art. 

5º da LCE nº 146/2003. Com a resposta diga o exequente em 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245630 Nr: 15607-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que REITERO A INTIMAÇÃO do(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) para manifestar-se quanto ao teor da certidão 

negativa de fls.97. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 331662 Nr: 10556-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA - 

OAB:OAB/MT 12.914, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT

 Vistos etc. 1. Defiro o primeiro e segundo pedidos formulados pelos 

procuradores das partes em audiência. 2. Com fulcro no art. 362, inciso I, 

do Código de Processo Civil, defiro o ultimo pedido formulado pelos 

procuradores das partes em audiência e, por conseguinte, redesigno a 

presente audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas. 3. 

Saem os presentes intimados. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007391-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE MATTOS ZIMMERMANN (EXECUTADO)

VALCI PRESTES ZIMMERMANN (EXECUTADO)

NILZA DE MATTOS ZIMMERMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR HAAB OAB - RS96392 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007391-34.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 15002037). 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (28.02.2021), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das 

atividades forenses, mantendo em aberto na Distribuição . 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008817-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROQUE POZZOBON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008817-81.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. A 

parte requerente, em atenção à liminar deferida nos autos (ID 16006629), 

ofereceu como caução o próprio imóvel objeto do contrato locatício, 

descrito na matrícula atualizada de ID 16517849, o qual, embora seja 

objeto de diversas penhoras promovidas pela Justiça Trabalhista e 

também conste como garantia hipotecária em uma escritura pública de 

confissão de dívida, ainda atinge importância superior ao valor a ser 

caucionado, conforme laudo de avaliação de ID 16263120, de modo que, 

resta assegurada a inexistência de eventuais prejuízos à parte adversa. 

2. Ante o exposto, DEFIRO a caução ofertada em ID 16263099. 3. 

Cumpra-se a decisão de ID 16006629, expedindo o respectivo termo. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 21 de novembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012209-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MINSKI DOS SANTOS (EXECUTADO)

NILSON BRITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012209-63.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro os pedidos formulados na 

petição sob Id. 1376948. 2. Expeça-se os competentes ofícios ao SPC e 

Serasa para inclusão do nome dos executados no rol de maus pagadores, 

conforme determinado na decisão sob Id. 11901181. 3. Com fulcro no art. 

15, § 1º, da Resolução TJMT/TP n. 03/2018, proceda a Secretaria da Vara 

a distribuição da carta precatória sob Id. 12422455 junto ao Juízo 

Deprecado, desde que recolhidas as devidas custas judiciais, conforme 

art. 388, parágrafo único e art. 389, ambos da CNGC/MT. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 21 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009613-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DELAMARE YOUSSUF ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009613-09.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

Sidney Delamare Youssuf em face de Raphael Douglas Peixoto, visando o 

cumprimento de acordo extrajudicial. A petição inicial veio acompanhada 

de documentos. Recebida a inicial (Id. 10425977), após diligências, a parte 

ré foi citada (Id. 12378022) e apresentou embargos monitórios, arguindo 

preliminar de incompetência territorial, indicando que há eleição de foro, 

bem como preliminar de falta de interesse de agir e excesso de cobrança, 

nulidade de cláusulas e ilegalidade de cobrança de honorários (Id. 

12736881). Em resposta aos embargos, a parte requerente rebateu as 

alegações da parte ré e, ao final, requereu: a) o acolhimento da preliminar 

de incompetência, b) afastamento da preliminar de falta de interesse de 

agir; c) não reconhecimento das nulidades de cláusulas; d) não 

reconhecimento da nulidade do pedido de expedição de mandado de 

pagamento; e) não acolhimento da arguição de excesso de cobrança (Id. 

13022282). No Id. 14619136 foi certificada a tempestividade dos 

embargos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, 
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verifica-se que de fato, as partes elegeram o foro da Comarca de 

Goiânia/GO para dirimir quaisquer dúvidas acerca do acordo firmado entre 

elas (Id. 9393427 – Pág. 2). 2.1. Destarte, ausente qualquer prova de 

prejuízo ou abuso, diante da expressa anuência da parte autora, o foro 

competente para a demanda é aquele eleito pelas partes, consoante artigo 

63, § 1º, do Código de Processo Civil. 2.2. Ante o exposto, declino da 

competência e, por conseguinte, determino a remessa dos autos ao Juízo 

de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. 3. Decorrido o prazo 

recursal, remetam-se os autos, observadas as formalidades legais. 4. 

Acaso necessário, fica autorizada a materialização do feito. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 21 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012476-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012476-35.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro os pedidos formulados na 

petição sob Id. 13236407. 2. Expeça-se novo mandado de citação da parte 

executada, por meio de oficial de justiça, no endereço indicado no Id. 

13236407, nos moldes da decisão sob Id. 10682180. 3. Quanto ao pedido 

de citação por hora certa, consigne-se que o Sr(a). Oficial(a) de Justiça 

deverá verificar se há suspeita de ocultação, e sendo o caso, realizar a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. 4. 

Defiro, ainda, os benefícios contidos no art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 21 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002204-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002204-45.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14449208 e Id. 14449336). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (NCPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000442-91.2018.8.11.0015

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:

SERTAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000442-91.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Banco 

Bradesco S/A., em face de Sertão Comercio de Embalagens Ltda EPP, 

alegando, em síntese, que Na data de 16/06/2015, o requerido celebrou 

com a requerente o contrato n. 003.842.592, conforme Cédula de Crédito 

Bancário, concedendo ao requerido um financiamento no valor de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser restituído por meio de 48 

prestações mensais no valor de R$ 2.436,54 (dois mil e quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavo), com o primeiro 

vencimento em 16/07/2015 e o último vencimento em 17/06/2019, sendo 

que em garantia da obrigação transferiu em alienação fiduciária o seguinte 

bem: Volkswagen, Modelo 8.150 E Delivery Plus, cor branca, fab/mod 

2011/2012, Chassi 9533A52P6CR216206, placa OAX4151. Porém, a parte 

ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a 

partir da parcela com vencimento em 16.08.2017, incorrendo em mora, 

sendo que o débito já perfaz o montante de R$ R$ 12.617,29 (doze mil e 

seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) e o valor total para 

fins de purgação da mora corresponde a R$ 56.475,01 (cinquenta e seis 

mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e um centavo). Assim, requer, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem. Ao final, pugna pela 

consolidação da posse. A inicial veio instruída com documentos. A busca 

e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 13779274) e cumprida, 

consoante ID. 13885832 e ID. 13885875, sendo o veículo apreendido e 

depositado em mãos do depositário indicado pela parte autora e a parte ré 

devidamente citada. A parte autora requereu o julgamento antecipado da 

lide (ID. 14700072). Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem 

manifestação da parte ré (ID. 16538033). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes 

nos autos. Preliminarmente, considerando que houve o decurso do prazo 

legal sem purgação da mora ou oferecimento de contestação (ID. 

16538033), decreto a revelia da parte ré. Destarte, a ausência de 

contestação à ação de busca e apreensão, importa em revelia e confissão 

da parte ré quanto aos fatos alegados pelo autor na exordial. Verifica-se 

que o pedido inicial foi devidamente instruído com os documentos 

necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico entre as 

partes, materializado pelo contrato de financiamento (Cédula de Crédito 

Bancário), em que a parte requerida se obrigou ao pagamento 48 

(quarenra e oito) parcelas mensais no valor de R$ 2.436,54 (dois mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) cada, 

iniciando-se em 16.07.2015 e última parcela em 17.06.2019. Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a parte ré alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial. 

Observa-se que a parte autora comprovou a mora da parte ré, conforme 

se vê, pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante 

no contrato (ID. 11447391). Desta forma, o inadimplemento contratual 

acarreta a rescisão do pacto, com a consequente apreensão do bem, 

conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação 

fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com 

a lei civil e penal. No que diz respeito à purgação da mora, impende 

ressaltar que no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula 

que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial, consistente no valor das parcelas vencidas e 

vincendas. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – 

AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). No caso 

dos autos, a parte ré não se dispôs a depositar a integralidade do 

montante devido, motivo pelo qual a liminar deverá ser confirmada, para 

manter a parte autora na posse do bem. Por outro lado, não merece 

guarida o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, 

ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se 

assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes e confirmar a medida liminar, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo: Volkswagen, Modelo 8.150 E Delivery Plus, cor branca, fab/mod 

2011/2012, Chassi 9533A52P6CR216206, placa OAX4151, descrito na 

inicial, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da 

sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 19 de novembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004776-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004776-71.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14700829). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 19 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE FARIAS DA SILVA DOS REIS (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO NOGUEIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000011-57.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 15442780). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 19 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004420-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TGX VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO AGOSTINHO OAB - SP155091 (ADVOGADO(A))

CELIA MARGARETE PEREIRA OAB - SP95961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004420-76.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14891982). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003212-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003212-28.2016.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 15709128). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000763-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI MARIA REINEHR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000763-29.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

15854731). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003044-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO WALZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003044-26.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

14321813). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002786-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CAMILO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002786-79.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 8726498). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 19 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002783-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CAMILO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002783-27.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

10017063). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011492-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011492-51.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA ajuizada por José Joaquim de Oliveira em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da dívida estampada na Carta ao Consumidor 

n. º 683260-4, no valor de R$ 2.327,52 (dois mil trezentos e vinte e sete 

reais e cinquenta e dois centavos), por suposta anormalidade que 

provocou faturamento inferior ao correto. 1.1. A inicial veio acompanhada 

de documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 11005011 foi indeferida 

a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 1.3. No ID. 15392460 foi certificado o 

decurso do prazo sem manifestação da parte autora. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a proceder 

ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no entanto, não 

o fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, 

dispõe que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.2. Destarte, o 

cancelamento da distribuição do presente processo é providência que se 

impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a seguinte: Ação de 

cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do 

não recolhimento das custas processuais - Preclusão a respeito da 

discussão acerca da concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, 

com determinação de cancelamento da distribuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar 

em custas e honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento 

da inicial. 4. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012906-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDY ROGER VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIS BENSO (REQUERIDO)

G.L.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012906-84.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Rudy Roger Vaz 

em face de Gilberto Luiz Benso e GLB Indústria e Comércio de 

Componentes Eletrônicos Ltda. ME. Alega, em síntese, que realizou com os 

Requeridos um negócio de compra e venda, em 7 de agosto de 2013, 

envolvendo a venda de equipamentos eletrônicos de sonorização que 

totalizavam o valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

entretanto, os réus efetuaram o pagamento parcial, não havendo êxito na 

tentativa de recebimento amigavelmente. Assim, requer liminarmente, a 
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busca e apreensão dos aparelhos vendidos ao requerente e, ao final, se 

torne definitiva a posse e propriedade dos equipamentos arrolados em 

favor do Requerente. 1.1. A inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. 

Em decisão constante no ID. 11325559 foi indeferida a gratuidade da 

justiça e determinado o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária. 1.3. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, 

ao qual foi negado provimento (ID. 13676520). 1.3. No ID. 15375397 foi 

certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a 

proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no 

entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.2. 

Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo é 

providência que se impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a 

seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento 

da inicial, diante do não recolhimento das custas processuais - Preclusão 

a respeito da discussão acerca da concessão da justiça gratuita - 

Recurso não provido, com determinação de cancelamento da distribuição 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. 

P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000392-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGAPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000392-65.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por 

Diego Diense Serafim Lourenço em face de Gigapress Indústria Gráfica e 

Editora Ltda (Euro Cartões). Alega, em síntese, que adquiriu junto ao site 

da ré materiais gráficos consistentes em 2000 (dois mil) cartões de visita, 

bem como 100 (cem) pastas, totalizando o valor de R$ 466,97 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos). Os 

produtos foram entregues em 27/12/2017, tendo o autor manifestado a 

intenção de arrependimento em 29/12/2017, em razão de má qualidade dos 

produtos. Requer seja declarado nulo o negócio jurídico celebrado entre 

as partes, com a restituição dos valores e, ainda, a condenação da parte 

ré em pagar danos morais ao autor. 1.1. A inicial veio acompanhada de 

documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 12484168 foi indeferida a 

gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 1.3. A parte autora opôs embargos de 

declaração, o qual não foi conhecido (ID.12652202). 1.4. A parte autora 

requereu a desistência da ação (ID. 13309007). 1.5. No ID. 16467957 foi 

certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a 

proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no 

entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.2. 

Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo é 

providência que se impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a 

seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento 

da inicial, diante do não recolhimento das custas processuais - Preclusão 

a respeito da discussão acerca da concessão da justiça gratuita - 

Recurso não provido, com determinação de cancelamento da distribuição 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. 

P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008390-84.2018.8.11.0015

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:

ANTONIO ROGERIO XIMENDES DE GODOY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO GODOY OAB - 923.383.051-91 (REPRESENTANTE)

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JESSICA DO CARMO GODOY (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE CRISTINA GODOY (TERCEIRO INTERESSADO)

GILBERTO ANTONIO GODOY (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008390-84.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO pelo Decreto-Lei nº 911/69, 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A., em face de Antonio 

Rogério Ximendes de Godoy, alegando, em síntese, que por contrato de 

financiamento sob n. 4385915092, celebrado entre as partes no dia 

24.12.2015, o Requerente concedeu um crédito à parte ré, no valor de R$ 

35.998,72 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e 

dois centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 

1.152,87 (um mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) 

cada uma, sendo a primeira parcela para o dia 24.01.2015 e a última para 

o dia 24.12.2019, destinado à aquisição de um veículo alienado 

fiduciariamente: marca CHEVROLET, modelo PRISMA FLEX LT 1.0 8V 

SPE/4 A/G 4P, ano 2015/2016, Chassi 9BGKS69G0GG164317, placa 

QCA1970, cor branca, Renavam nº 1074092098. Porém, o réu não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir 

da parcela com vencimento em 24.03.2018, incorrendo em mora. Aduz que 

o débito atualizado até a data de propositura da ação perfaz o total de R$ 

22.967,59 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta 

e nove centavos). Assim, pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do 

bem e, ao final, pela consolidação da posse. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. Deferida a liminar (ID. 15257634), 

esta foi cumprida, oportunidade em que foi comunicado o falecimento da 

parte ré (ID. 15574338 e ID. 15574826). Na sequência, os herdeiros da 

parte ré, Maria do Carmo Godoy, Jessica do Carmo Godoy, Solange 

Cristina Godoy e Gilberto Antonio Godoy, se habilitaram nos autos e 

juntaram documentos (ID. 15713071 a ID. 15715774) e, posteriormente, 

requereram a suspensão da liminar, informando que devido ao falecimento 

do réu, o pagamento das parcelas vincendas foram efetuadas pela 

seguradora, sendo que os herdeiros depositaram judicialmente as 

parcelas vencidas (ID. 15716406 e ID. 16039805). Juntaram o 

comprovante de depósito (ID. 16039813). Instada a manifestar, a parte 

autora concordou com o valor depositado e requereu o levantamento dos 

valores, com a expedição do respectivo mandado de restituição do bem 

(ID. 16199514). É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que 

o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 

355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria 
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unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras 

provas além das constantes nos autos. Trata-se o presente feito de ação 

de busca e apreensão prevista no Decreto Lei n.º 911/90, proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. No caso dos autos vislumbra-se 

que após a concessão de liminar para busca e apreensão do veículo, os 

herdeiros da parte ré habilitaram-se nos autos, informaram o falecimento 

do réu e o pagamento das parcelas em atraso, indicando, ainda, que as 

parcelas vincendas foram pagas pela seguradora, tendo a parte autora, 

por sua vez, manifestado expressa concordância com o valor depositado 

e pugnado pela expedição de mandado de restituição (ID. 16199514). 

Portanto, diante das manifestações nos autos, verifica-se que houve a 

purgação da mora e não tendo o(s) representante(s) da parte ré 

manifestado oposição aos pedidos iniciais, deixando de apresentar 

contestação nos autos, tenho que restou retratada a hipótese de 

reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC), 

impondo-se a extinção do feito. Ante o exposto, declaro extinta a presente 

ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, e em atenção ao princípio da 

causalidade e, ainda, diante do falecimento da parte ré, condeno o espólio 

de Antonio Rogério Ximendes de Godoy ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo 

no importe 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Por conseguinte, torno sem efeito a medida 

liminar e, com fulcro no artigo 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/90, determino 

o imediato cumprimento do item “7” da decisão proferida no ID. 15257634 

(restituição do bem). Consigne-se que a restituição deverá ser efetuada à 

representante do espólio, Sra. Maria do Carmo Godoy. P.R.I.C. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor depositado (ID. 16039813) 

em favor da parte autora, na conta bancária indicada no ID. 16199514. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 21 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001783-55.2018.8.11.0015

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:

MARCIO JOSE TIRLONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001783-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCIO JOSE TIRLONI 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 12705760. Proceda-se as 

retificações necessárias. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça, 

verifico que o valor referente as custas e taxas judiciais é de R$ 5.258,96, 

deste modo, intime-se o Autor para que efetue o pagamento da diferença 

das custas e taxas judiciais, bem como cumpra a decisão de ID. 

12339408. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007637-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007637-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CESAR FARIAS 

Vistos, etc... Intime-se a Autora para que, no prazo de 15 dias, traga aos 

autos o contrato nº 006485722 celebrado com o Réu, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009443-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA RIBEIRO BRENTEGANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009443-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAMILA RIBEIRO 

BRENTEGANI Vistos etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra KAMILA 

RIBEIRO BRENTEGANI. Antes mesmo do recebimento da inicial, a Autora 

requereu a desistência da ação, informando que a Ré quitou o débito, ID. 

15980234. Diante disso, e considerando que a Ré sequer foi citada, 

homologo por sentença o pedido de desistência, julgando extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela Autora. 

Proceda-se o levantamento de eventual restrição determinada por este 

Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquive-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008280-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO NICEAS ROSA OAB - GO27094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERIDO)

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO OAB - GO27701 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008280-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDMILSON 

GOMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: SEMEC - SERVICOS DE 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, VIA APPIA PROJETOS E 

CONSTRUCOES LTDA Compulsando os autos eletrônicos, constata-se que 

o douto advogado do autor não cumpriu o que determina o art. 455 do 

CPC, e considerando o que dispõe o art. 362, § 2º do mesmo diploma legal, 

determino a devolução da carta precatória à Comarca de origem com as 

homenagens de estilo. Dou os presentes por intimados em audiência. 

Clovis Mario Teixeira de Mello Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010746-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALVES & TORTOLA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE OAB - PR34429 (ADVOGADO(A))

ALAN ROGERIO MINCACHE OAB - PR31976 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA (REQUERIDO)

DIEKSON LUIZ SILVA (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS SILVA (REQUERIDO)

CILEIDE PREVIATTO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Industrial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 
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diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007448-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, em cumprimento ao 

mandado, expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da Sexta Vara Cível 

da Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao endereço indicado, sito a Av. 

das Acácias, nr. 478, Bairro Jardim Botânico, sede do município de Sinop 

MT e ai estando não logrei êxito de realizar a citação determinada. No local 

estava o Sr. Edilson fazendo a pintura do estabelecimento, que realmente 

está identificado como escritório de advocacia Macedo Advogados. O Sr. 

Edilson afirmou que o prédio está em reformas, sua parte é a pintura e 

ignora para onde mudou a advogada Janaina Macedo Ribeiro Possmoser. 

Como na frente consta os telefones 99958-3525 e 3515-6947, telefonei 

diversas vezes para o celular e sempre ouvi a mensagem de 

encaminhamento para a caixa postal. Para o nr. 3515-6947 a mensagem é 

de que não foi possível completar a ligação. Diante do exposto e 

considerando não poder continuar com o mandado devido ao período 

aquisitivo de férias, devolvo o mesmo a cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade SINOP/MT, 13 de julho de 2018. PLINIO MENDONCA 

Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-04.2017.8.11.0015

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:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARIA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível desta Comarca de 

SINOP/MT, Excelentíssimo Senhor Doutor CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO, e, extraído dos autos de CÓDIGO 1009872-04.2017.8.11.0015 

(MANDADO CITAÇÃO – ESPÉCIE: MANDADO DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO E 

AVALIAÇÃO – em que ITAU UNIBANCO S/A move em desfavor de SANTA 

IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA 

NUNES DA SILVA, ANTONIO MARCOS DOS REIS. Diligenciei junto ao 

endereço constante no mandado, AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1981, APTO 

205, SETOR COMERCIAL, SINOP – MT; RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 

3.155, FUNDOS, SETOR INDUSTRIAL, SINOP – MT; RUA DAS 

LARANJEIRAS, 518, JD CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-660, 

TELEFONE: 3515-6949 OU ESTRADA ALZIRA, CHÁCARA LONDRINA, EM 

SINOP – MT, nesta urbe, local onde no primeiro e no segundo endereços 

DEIXEI de proceder com a CITAÇÃO de MARIA NUNES DA SILVA, haja 

vista ter se mudado para o Estado do Pará, porem em endereço 

desconhecido, conforme informação prestado pelo senhor ALEX SANDRO 

FASBINDER (FILHO DE MARIA NUNES DA SILVA). No terceiro e quarto 

endereços DEIXEI de CITAR ANTONIO MARCOS DOS REIS, haja vista ser 

pessoa desconhecida nos respectivos endereços, sendo que, em 

diligencias, foi obtida a informação de que o senhor ANTONIO MARCOS 

DOS REIS, estaria morando em uma Chácara na Comunidade Nossa 

Senhora de Fátima, Zona Rural, Sinop-MT., porem em diligencias naquela 

localidade, igualmente não foi logrado êxito quanto à obtenção de qualquer 

informação a respeito do executado, sendo pessoa desconhecida. Foram 

empenhadas diligencias com a finalidade de proceder com a AVALIAÇÃO 

dos BENS IMÓVEIS penhorados: - Lote 11/J (onze/J) com área 

remanescente de 5.000,00 m2 (cinco mil metros quadrados) localizado no 

município de Sinop - MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: 

Nordeste: com linha seca, com rumo magnético de 69º40' SE e a distância 

de 100,00 metros, divisando com a área desmembrada Lote 11/J-1; 

Sudeste: com a margem da BR 163 Cuiabá - Santarém, com o rumo 

magnético de 25º 30' NE e a distância de 50,00 metros; Sudoeste: com 

linha seca ao rumo de 69º40' SE e a distãncia de 100,00 metros, divisando 

com o lote 11-B;Noroeste: Com linha seca ao rumo magnético de 25º30' SE 

e a distância de 50,00 metros, divisando com o lote 11/J-1. Imóvel 

matriculado sob n.º 40483 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop - 

MT - 1º Ofício, de propriedade de Santa Izabel Agropastoril Comércio e 

Indústria Ltda EPP. - Lote n.º 11/J-1 - Àrea Desmembrada (onze/um/J) com 

área de 0,500 ha, ou seja 5.000,00 m2 (cinco mil metros quadrados) 

situado no Município de Sinop - MT, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 02-A, 

situado no limite do Lote 11/J-1 - área remanescente, com o limite do lote 

nº 11/N, deste segue confrontando com o lote 11/N, Código do Incra n.º 

901.164.150.746-0, com rumo magnético de 25º30' 00" SW e distância de 

50,02 metros até o vértice 03, situado no limite do lote 11/N com o limite da 

Fazenda 11-B; deste, segue confrontando com a Fazenda 11-B, Código 

do Incra 950.041.620.297, com o rumo magnético de 65º40"00" SEe 

distância de 100,00 metros até o vértice 04, situado no imite da Fazenda 

11-B, com o limite do Lote 11/J - Área Remanescente; deste segue 

confrontando com o lote 11/J - área remanescente com o rumo magnético 

de 25º30'00" NE e a distância de 50,00 metros até o vértice 05, situado no 

limite com o lote 11/j com o limite do Lote 11/J-1 área remanescente; deste 

segue confrontando com o lote n.º 11/J-1 área remanescente, com o rumo 

magnético de 65º39'17"NW e a distância de 100,00 metros até o vértice 

02-A, ponto inicial da descrição deste perímetro. Imóvel matriculado sob 

n.º 63.194 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop - MT - 1º Ofício, de 

propriedade de Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda EPP. 

No entanto, não foi logrado êxito quanto a localização física dos terrenos, 

sendo necessária a identificação dos pontos geográficos e rumos 

magnéticos para obter com exatidão a localização dos imóveis a serem 

avaliados. Em diligencia na Empresa Santa Izabel Agropastoril, para tentar 

obter informações quanto a localização física e exata dos terrenos, este 

meirinho obteve informação do senhor ALEX SANDRO FASBINDER, que 

ele também não sabe com exatidão onde se localizam os terrenos, apenas 

que é na Região do Camping Club (bairro). Entretanto, apresentou cópia de 

uma decisão referente a RECUPERAÇÃO JUDICIAL da Empresa SANTA 

IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA – EPP, solicitando 

a juntada do documento para conhecimento no processo (seque anexo). 

Foram empenhadas diversas diligencias no Bairro Camping Club, que dista 

aproximadamente 20 KM de Sinop-MT., não sendo logrado êxito na 

localização dos imóveis a serem avaliados. Foram empenhadas diversas 

diligencias nos endereços de MARIA NUNES DA SILVA, com a finalidade 

de proceder com sua CITAÇÃO, mas não foi logrado êxito quanto ao seu 

encontro. Foram empenhadas diversas diligencias nos endereços de 

ANTONIO MARCOS DOS REIS, com a finalidade de proceder com sua 

CITAÇÃO, mas não foi logrado êxito quanto ao seu encontro. Desta forma 

devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade e dou fé. Sinop/MT,. 05 de outubro de 2018 VALTER 

MORTELARO LOPES OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008260-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em 

cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, compareci 

no endereço constante no mandado, ou seja: Rua Soledade nº. 392; 

Bairro: Alto da Glória, no Município e Comarca de Sinop/MT e lá estando, 
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constatei que no local há somente móveis e utensílios domésticos, de 

baixo valor comercial, de uso familiar e correspondentes a um médio 

padrão de vida; desta forma: PROCEDI A PENHORA DO BEM DESCRITO NO 

AUTO DE PENHORA (conforme Auto de Penhora de Imóvel em anexo); 

BEM COMO SUA AVALIAÇÃO (conforme Avaliação em anexo); no 

entanto; NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA Juvenal de Oliveira, pois não o encontrei. Segundo informou a 

Sra. Andréia Machado (funcionária da Empresa SasGas) ali instalada; a 

Empresa é de Propriedade de uma pessoa denominada Elizeu, Gerenciada 

por uma pessoa denominada Diceu Pires, no entanto, ambos não se 

encontravam no local, informando ainda que a Parte Devedora Juvenal de 

Oliveira mudou para a Cidade de União do Sul/MT, mas, que não possui 

seu endereço naquela localidade. Desta forma, devolvo o presente 

mandado para as devidas providências. Dou Fé. AUTO DE PENHORA DE 

IMÓVEL Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto, do ano de 2018 (Dois 

Mil e Dezoito), no horário das 10h e 30min; em cumprimento ao respeitável 

mandado de Penhora; Remoção; Avaliação e Intimação; Extraído do 

Processo Judicial Eletrônico de Número: 1008260-31.2017.8.11.0015; do 

Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT; na qual figura como 

Parte Credora: BANCO DO BRASIL S.A e Parte Devedora: JUVENAL DE 

OLIVEIRA; compareci no endereço indicado no mandado, situado na Rua 

Soledade nº. 392; Bairro: Alto da Glória, no Município de Sinop, Estado de 

Mato Grosso, ali estando e após as formalidades legais: PASSEI A 

PROCEDER A PENHORA DO BEM A SEGUIR DESCRITO, conforme segue: 

Imóvel localizado na Rua Soledade nº. 392; Bairro: Alto da Glória, no 

Município e Comarca de Sinop/MT; com Terreno medindo aproximadamente 

25mx12m; com divisas todo murado em alvenaria medindo 

aproximadamente 2,00m de altura; com grade de ferro na parte frontal do 

Imóvel medindo aproximadamente 2,5m de altura; com pequena construção 

em alvenaria na área frontal, do tipo escritório, medindo aproximadamente: 

9,00m2 (nove metros quadrados), com piso em cerâmica, janelas de vidro 

do tipo temperado, portas em madeira, contendo um banheiro em anexo 

medindo aproximadamente: 1,5m x1,10m, com porta em madeira do tipo 

compensado e janela de ferro; aos fundos do Terreno contem uma casa 

em alvenaria do tipo residencial, sem pintura, medindo aproximadamente: 

12,00mX4,00m, com piso em cerâmica, sem forração, com portas em 

madeira do tipo compensado e janelas do tipo veneziana, contendo um 

banheiro semi acabado . E para ficar constando, lavrei o presente auto 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de 

Justiça. Ricardo Monteiro Segrillo Oficial de Justiça ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO AVALIAÇÃO Comarca de: Sinop/MT 

Mandado: Penhora; Remoção; Avaliação e Intimação Ação: Processo de 

Execução Tramitação: Juízo da Terceira Vara - PJE Número do Processo: 

1008260-31.2017.8.11.0015 Parte Autora: Banco do Brasil S/A Parte 

Devedora: Juvenal de Oliveira Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto, 

do ano de 2018 (Dois Mil e Dezoito); no horário das 10hs e 30min.; em 

cumprimento ao respeitável mandado de Penhora; Remoção; Avaliação e 

Intimação: PROCEDI A AVALIAÇÃO DO SEGUINTE BEM: abaixo descrito, 

conforme pesquisa efetuada em sites de vendas de Imóveis, bem como no 

mercado Imobiliária local; da forma seguinte: Descrição do bem: Imóvel 

localizado na Rua Soledade nº. 392; Bairro: Alto da Glória, no Município e 

Comarca de Sinop/MT; com Terreno medindo aproximadamente 25mx12m; 

com divisas todo murado em alvenaria medindo aproximadamente 2,00m 

de altura; com grade de ferro na parte frontal do Imóvel medindo 

aproximadamente 2,5m de altura; com pequena construção em alvenaria 

na área frontal, do tipo escritório, medindo aproximadamente: 9,00m2 

(nove metros quadrados), com piso em cerâmica, janelas de vidro do tipo 

temperado, portas em madeira, contendo um banheiro em anexo medindo 

aproximadamente: 1,5m x1,10m, com porta em madeira do tipo 

compensado e janela de ferro; aos fundos do Terreno contem uma casa 

em alvenaria do tipo residencial, sem pintura, medindo aproximadamente: 

12,00mX4,00m, com piso em cerâmica, sem forração, com portas em 

madeira do tipo compensado e janelas do tipo veneziana, contendo um 

banheiro semi-acabado. Valor da Avaliação deste bem: R$ 85.000,00 

(Oitenta e Cinco Mil Reais). Nada mais para constar, encerro esta 

Avaliação que digitei em 01 (uma) folha, ao final por mim assinado. Ricardo 

Monteiro Segrillo Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001717-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. BIANCHI PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ZIMMERMANN OAB - SC9111 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico em cumprimento ao respeitável mandado, supramencionado, por 

determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop 

- MT, extraído dos autos de Carta Precatória oriunda da Comarca de Cruz 

Alta - RS, que me dirigi ao endereço constante no mandado, mas NÃO FOI 

POSSÍVEL EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA: MARGARIDA 

KRUG DE SOUZA, em razão de não residir naquele imóvel. Segundo a Srª. 

Elizete Fontana, atual moradora da residência, a citanda não é conhecida e 

nem parente sua. Além disso, o imóvel estava desocupado quando alugou, 

há aproximadamente 08 anos. Acredita que talvez tenha sido algum 

morador que já tenha residido naquele imóvel, que ela não chegou a 

conhecer. Diante do exposto, devolvo o referido mandado em cartório e 

fico no aguardo do que V. Exa. determinar. O referido é verdade e dou fé. 

Sinop – MT, 21 de setembro de 2018. Alberto Carlos dos Santos Anjos 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010929-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STEVEN CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BELASQUE OAB - PR38759 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

COLONASEG COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010929-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: STEVEN 

CORDEIRO DA COSTA REQUERIDO: COLONASEG COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA, WALTER DE OLIVEIRA Vistos, etc... Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo 

algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas 

previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo 

legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011063-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENI MARIA DALL AGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011063-50.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LENI MARIA 

DALL AGNOL EXECUTADO: WELLITON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 

Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

endereçada para o Juizado Especial local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito ao Juizado 

Especial desta Comarca. Baixas de estilo. 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.: 332187 Nr: 10909-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOINIR BAU, ALECSANDRO BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MEDINSKI LIMA - ESPÓLIO, 
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INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de citação e intimação lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.2579, que poderá ser acessada em 

sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 264585 Nr: 6284-40.2016.811.0015

 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: PAULINA DA COSTA DE JESUS, HELIO DE JESUS, 

CELMA DE JESUS, VANDERLEIA DE JESUS, SEBASTIÃO DE JESUS, 

LAURA DE JESUS NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMARO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA, 

JOCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO - 

OAB:82531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

Requerida, para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução da carta de citação da Denunciada a lide, fls. 209, 

com a formação da EBCT ""mudou-se" , requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162749 Nr: 10557-38.2011.811.0015

 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: DANIEL EDUARDO ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:RS56.220

 Certifico e dou fé, nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, 

VI do NCPC., que o Recurso de Apelação interposto pelo Requerente 

juntado aos autos às fls.307/334, fora protocolizado no prazo de Lei, bem 

como de que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129461 Nr: 8676-60.2010.811.0015

 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: MÁRCIA ZANOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPRINGER CARRIER LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46582/RS

 Certifico e dou fé, nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, 

VI do NCPC., que o Recurso de Apelação interposto pela Requerente 

juntado aos autos às fls.190/210, fora protocolizado no prazo de Lei, bem 

como de que a parte recorrente deixou de efetuar o recolhimento do 

preparo por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 247405 Nr: 16762-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON ALVES BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de apreensão e citação lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.87, que poderá ser acessada em sua 

íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187420 Nr: 8662-71.2013.811.0015

 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): J. GUERINO & CIA LTDA-ME, JORGE GUERINO, 

IVONETE MENDONÇA GUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623 / mt

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.130, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 277624 Nr: 14603-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DO AMARAL LOURENÇO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autor(a) para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução das cartas de citação de fls. 71/72, com a formação 

da EBCT ""não existe o número" e "desconhecido" , requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 234177 Nr: 8202-16.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRC FACTORING - FORMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÓ CAMPO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA (PRO CAMPO), DANIEL BERTOCHI DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SCHORRO - 

OAB:19.972/O-MT, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, EDNEY 

LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, SERGIO 

HENRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:19729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 
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a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.79, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246121 Nr: 15937-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.D. MOLAS E FREIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autor(a) para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução das cartas de intimação com a informação da EBCT 

"não procurado" e "end. insuficiente" (fls. 62/63) requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150988 Nr: 12110-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE BARROS VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e art. 

1.023, §2º, procedo a intimação do Advogado do Embargado para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração (fls. 617/619) no 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 190934 Nr: 12538-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFAMAQ LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de intimação, lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.100, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160733 Nr: 8168-80.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612 - PR

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.213219, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, de que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32274 Nr: 3083-94.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHO LUIZ CANOZO, CLÉLIA DE 

CASTRO CANOZO, AUGUSTO CESAR CANOZO, AUGUSTO CANOZO, 

TEREZA CRISTINA REGINATO CANOZO, SILVIA JOANA MARCHESONI 

CANOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERME 

DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI, para devolução dos autos nº 

3083-94.2003.811.0015, Protocolo 32274, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159178 Nr: 6462-62.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ALEXANDRE RIEPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, Tiago Natari Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EMBARGANTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$413,40(quatrocentos e treze 

reias e quarenta centavos ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. ). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170469 Nr: 5541-69.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ULISSES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, ROBSON KELM GUSMÃO - OAB:13402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXEQUENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$553,62(quinhentos e cinquenta e 

três reias e sessenta e dois centavos ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da taxa, 

qual seja R$ 140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128401 Nr: 7616-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO HENRIQUE VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. CLAUDIO STABILE RIBEIRO para que 

no prazo de quinze dias cumpra a obrigação,, nos termos como requerido 

na petição de fls. 445/450, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 252160 Nr: 19422-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA A. GUIMARÃES & CIA LTDA -ME, 

GIOVANNA APARECIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

- 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dra. LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (tres) diligências 

do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação, no bairro Jardim das Nações, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência– adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 237783 Nr: 10616-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SCHNEIDER, ROSANE REMPEL 

SCHNEIDER, ALBERTO SHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da complementação de diligência solicitada pela Oficial de 

Justiça através às fls. 164, no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia de complementação de diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 237783 Nr: 10616-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SCHNEIDER, ROSANE REMPEL 

SCHNEIDER, ALBERTO SHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) os Advogados das partes, para manifestarem-se no prazo de 10(dez 

) dias acerca do auto de avaliação e documentos de fls163/168, que 

poderá ser acessado em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 288445 Nr: 1339-73.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JORGE MEINCKE, JANE ADRIANI 

MEINCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22135/B, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI 

para que dê prosseguimento à presente precatória, requerendo o que de 

direito no prazo de 30 dias, sob pena de ser ela devolvida, 

independentemente de cumprimento, nos termos do capítulo 2, seção 7, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005220-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEILOR SEIDLER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1005220-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS FRESCHI REQUERIDO: TEILOR SEIDLER & CIA LTDA - ME 

Vistos, etc... Considerando que a requerida foi devidamente citada e 

quedou-se inerte, ID 14342785, converto o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, § 2º do CPC), devendo ser observado o rito previsto 

no Livro I, Título III, Capítulo XI da Parte Especial do CPC. Remetam-se os 

autos ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. Condeno a 

requerida em honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00. 

Atualize-se a dívida, incidindo juros de mora e correção desde o 

vencimento do título, EREsp nº 1.250.382-RS, e mais os honorários aqui 

fixados. Após, intime-se a executada para que no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da dívida, sob pena de incidir a multa de 10% e 

honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º do CPC, findo o qual iniciará 

o prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento da 

sentença, art. 525 do CPC. Permanecendo inerte, o que deverá ser 

certificado pela Sr. Gestora, façam-me os autos cls. para análise da 

petição ID 16015309. Intime-se. Cumpra-se CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010966-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE OAB - PR10747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODICLEI MARCOS PIRES SALINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010966-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: RODICLEI MARCOS PIRES SALINA 

Vistos, etc... Considerando que a presente missiva foi deprecada para a 

Justiça Federal desta Comarca, bem como consta no polo ativo a Caixa 

Econômica Federal, deve o presente feito tramitar perante a Justiça 

Federal local. Deste modo, declino da competência e determino a 

redistribuição do presente feito à Justiça Federal desta Comarca. Baixas 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008917-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO MARINELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008917-36.2018.8.11.0015. Verifico que a parte autora 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Fundamentando 

seu pedido, apresentou declaração de hipossuficiência e extrato bancário. 

Ocorre que os documentos são insuficientes para demonstrarem a 

insuficiência alegada. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem 

o acolhimento do pedido e, em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte.” (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência (holerite, declaração de imposto de renda, entre outros), 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009027-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE CARVALHO CAZON (AUTOR(A))

CARLA CRISTINA HERNANDES ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009027-35.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Fundamentando 

seu pedido, apresentou declaração de hipossuficiência (Id 15290820). 

Ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, 

em conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a 

parte autora comprovar que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte.” 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(holerite, declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Em igual prazo, deverá o requerente corrigir o 

valor da causa, a qual deverá corresponder ao valor do contrato que 

pretende rescindir, conforme prevê o artigo 292, incisos II e VI do CPC, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009139-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009139-04.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte.” (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 
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Publicado no DJE 17/06/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Ademais, verifico que o requerente deduziu 

pedido de declaração de inexistência de débito e danos morais, atribuindo 

à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que, o valor o qual 

pretende seja declarado inexistente é de R$14.482,35 (quatorze mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) referentes 

ao débito protestado e, quanto aos danos morais, o requerente pugnou a 

fixação judicial. No ponto, a indicação do valor pretendido a título de dano 

moral deve ser feita pela parte autora, diante da expressa previsão legal, 

nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC. Além disso, o valor da causa 

deve corresponder a soma dos valores dos pedidos, inclusive do dano 

moral, diante da expressa previsão legal, nos termos do artigo 292, incisos 

V e VI, do CPC. Assim, em igual prazo, deverá o requerente para emendar 

a inicial, sanando as irregularidades apontadas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009749-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009749-69.2018.8.11.0015 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 documentos do Id nº 15714607. Intime-se 

a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia do 

contrato que pretende revisar, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010568-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA VERONICA SCHUDIKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010568-06.2018.8.11.0015 A requerente pretende 

ver declarada “a prescrição da obrigação principal representada pela 

Escritura Pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, 

ensejando a declaração de sua inexigibilidade e a consequente imposição 

da obrigação de fazer consistente no cancelamento da hipoteca constante 

das matrículas n. 2593 e 2594 do CRI de Tabaporã-MT”. Desta forma, de 

conformidade com o que estabelece o artigo 292, inciso II, do CPC, o valor 

da causa deverá corresponder ao valor do ato ou de sua parte 

controvertida. No ponto, observa-se que o valor das hipotecas constantes 

nas matrículas n. 2593 e 2594 do CRI de Tabaporã/MT é de R$79.551,51 

(setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um 

centavos), conforme Ids 16208884/16208885. Dessa forma, diante do 

poder-dever do juiz, conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC/2015, 

determino, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, para o valor de 

R$79.551,51 (setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e um centavos). Altere-se no sistema PJE. Intime-se a 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxa 

judiciárias remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial, com o 

cancelamento da distribuição da ação. Na mesma oportunidade, a 

requerente deverá emendar a inicial, juntando cópia dos documentos 

pessoais, nos termos do artigo 320 do CPC. Intime-se.

Intimação 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))

JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP226132 

(ADVOGADO(A))

JOSE MARTINS OAB - SP84314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI STROPA MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1002367-59.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

RESSARCIMENTO da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no 

valor de R$1.550,00, conforme requerido na certidão (ID 15990313), 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 21 de novembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006574-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006574-67.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

complemento de diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça no valor de 

R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Procedo, ainda, a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 
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manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de id 15236942, em 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. B. T. (REQUERENTE)

LARISSA MICHELI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO PIQUIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO VALE 

DO PIQUIRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1000732-77.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES da 

sentença: "(...) Diante do exposto, revogo a decisão de ID de nº. 3231655, 

ante a perda de objeto do aludido pedido e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de CONDENAR a requerida 

ao pagamento da importância de R$4.860,00 (quatro mil, oitocentos e 

sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, a ser 

corrigido pelo INPC, a partir do desembolso (ID nº. 3224446), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 

do CC). Por conseguinte, tendo em vista que a requerida decaíu de maior 

parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013145-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.M.C. TEXTIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MENDES CORREA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES 

(EXECUTADO)

 

Processo n.1013145-88.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ e, considerando o decurso de prazo de 

suspensão requerido, procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o cumprimento 

do acordo de id 12297034. Sinop, 21 de novembro de 2018. Luiz Tércio 

Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004578-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004578-68.2017.8.11.0015 No id 14835325, a exequente 

apresentou cálculo atualizado do débito, pugnando pela penhora de 

valores e bens da parte executada. Entretanto, verifica-se dos autos que 

a parte executada indicou à penhora o veículo Ambulância/Renault, ano 

2014, no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sobre o qual foi 

realizado o bloqueio judicial, conforme decisão do Id 9989395. Assim, 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há 

interesse na manutenção da penhora do bem e se concorda com o valor 

indicado do bem. Havendo concordância, deverá apresentar cálculo 

atualizado do débito, bem como aduzir se deseja a adjudicação do bem. 

Após, será deliberado acerca do reforço de penhora. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002370-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA E TREVISAN LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002370-77.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo a PARTE AUTORA para, em 

querendo, impugnar a contestação de id 14878818, no prazo de quinze 

dias. Sinop, 21 de novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010222-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA ALMEIDA AMARAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010222-55.2018.8.11.0015 Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de 

pagamento das guias vinculadas aos autos; bem como, apresentar cópia 

do instrumento procuratório conferido a seu advogado, sob pena de não 

cumprimento da Carta Precatória. Após, se presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010457-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERAREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT14770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010457-22.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 
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HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010532-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Benedito Ferreira de Campos Filho OAB - SP167058-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010532-61.2018.8.11.0015 Verifico que a guia de 

recolhimento das custas judiciais, juntada no ID nº 16185516, foram 

emitidas de forma equivocada, uma vez que não faz referência aos 

presentes autos. A guia deve ser emitida vinculada ao processo 

distribuído, com a indicação do número único. Assim, considerando que o 

processo judicial eletrônico não reconhece como quitadas as custas 

iniciais quando não vinculada aos autos, impossibilitando o regular 

andamento do feito, já que consta como pendência de custas e taxas 

judiciais, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao devido recolhimento das custas e taxas judiciais 

vinculadas ao presente feito, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

22/2016-CGJ/MT, sob pena de indeferimento da exordial (parágrafo único 

do art. 4º do referido Provimento). Ressalto que, em relação à guia 

recolhida de forma equivocada, compete à parte interessada solicitar a 

restituição de valores, por intermédio de requerimento direcionado ao Juiz 

Direito do Foro, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2011 – Versão 

02, disponível no site do TJ/MT (emissão de guias online – manual de 

procedimento do foro judicial – pedido de restituição de valores). Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010628-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ELISA DALLA LIBERA (REQUERENTE)

VITORINO DALLA LIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CHARLES FELIPE TRENTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011091-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRVANI JOSE GOBBI (AUTOR(A))

SOLENIR CALLEGARO GOBBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011091-18.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010820-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA SLAVINSKI WINCKLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DE SOUZA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010820-09.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
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JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010833-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PIRES CHIELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GATTO OAB - RS59593 (ADVOGADO(A))

HERON DE MATTOS DUARTE OAB - RS78544 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GUILHERME FELIPPI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n° 1010833-08.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011049-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELANIA JOHANN HENDGES (REQUERIDO)

MARINO HENDGES (REQUERIDO)

GECEI CORREIA NUNES (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS NUNES (REQUERIDO)

THOMAZ GARCIA DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

ROSELI HENDGES GARCIA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n° 1011049-66.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190855 Nr: 12384-16.2013.811.0015

 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: W. S. MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 776,60(setessentos e setenta e 

seis reais e sessenta centavos ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da taxa, 

qual seja R$ 363,20(trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos). 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156004 Nr: 3161-10.2011.811.0015

 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: ANGELO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$358,02(trezentos e cinquenta e 

oito reais e dois centavos ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos) e valor da taxa, qual 

seja R$ 144,12(cento e quarenta e quatro reais e doze centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155320 Nr: 2723-81.2011.811.0015

 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: MARLENE PECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 312,20(trezentos e doze reias e 

vinte centavos ), sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais 

e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 105,50 (cento e cinco 

reais e cinquenta centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 631 de 730



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127771 Nr: 6985-11.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO ANTONIO FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA DE 

AMORIM FERRAZ JORDÃO - OAB:11657/MT, FELIPE VELASQUES 

AMARAL - OAB:13598/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$771,49(setessentos e setenta e 

um reias e quarenta e nove centavos ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da taxa, 

qual seja R$ 358,09(trezentos e cinquenta e oito reias e nove centavos). 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 230681 Nr: 6027-49.2015.811.0015

 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: JANDECLEIA SANTANA DA SILVA, JHONNE WELKEN 

FERNANDES DA SILVA, JHOAN ERIK DA SILVA BEZERRA, JHOM 

EVERTON DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT015.249-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, para CONDENAR a requerida a pagar aos requerentes a 

indenização securitária por morte acidental, no valor de R$53.156,41 

(cinquenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e um 

centavos) e assistência funeral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), de 

acordo com a apólice de fls. 29, cujos valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC, desde a celebração do contrato (16/05/2013), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID nº. 

6856448 – art. 405 do CC). Ressalta-se que o aludido valor deverá ser 

pago nos termos do artigo 792 do CC, ou seja, 50% será devido à 

requerente Jandecleia Santana da Silva e os outros 50% são devidos aos 

demais requerentes, na mesma proporção.Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC.Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98306 Nr: 5300-37.2008.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DOMINGOS BERNARDI PARRA, DORIS 

MICHIELON PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Verifico que a carta de citação da requerida Doris Michielon Parra 

retornou negativa (fls. 166-v), mas teve informação do novo endereço: 

Rua Guilherme Rodbard nº.69, CEP: 83405-680, Colombo/PR.

Destarte, não tendo sido esgotadas as tentativas de citação da requerida 

Doris Michielon Parra, chamo o feito a ordem, revogo a decisão de fls. 175 

e determino a citação no endereço indicado às fls. 166-v, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal.

Intime-se.

 Sinop/MT,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171768 Nr: 6881-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR MIGUEL BRUSTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GLUCKSBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN RIBEIRO - OAB:OAB/TO 

4585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/RS

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 231997 Nr: 6860-67.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JAIR DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAN SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO AUGUSTO DE 

CARVALHO E SILVA - OAB:OAB/SP 25639

 Certifico que por motivos de erros de digitação, INTIMO novamente as 

PARTES a comparecerem às 15h00min na data RETIFICADA de 09/01/2019 

- desconsiderando a data de 12/12/2018, erroneamente publicada na 

certidão expedida em 07 de novembro de 2018 - na Gerência de Medicina 

- Politec - Sinop, sito à Rua das Ipoméias , esquina com Avenida dos 

Jacarandás, n.º 1201, Setor Industrial Norte , onde será realizado o exame 

de Lesão Corporal de CLÁUDIO JAIR DE PAIVA . Intimo ainda a parte 

autora para que, no referido dia, compareça portanto, obrigatoriamente, 

trazendo consigo os seguintes documentos que são imprescindíveis para 

realização do exame, quais sejam: 1)Cópia do Boletim de Ocorrência da 

època do acidente; 2) Relatório do(s)médico(s)assistente(s)da época do 

acidente; 3)Documentação da Instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento(prontuário); 4) Os exames da época do acidente, 

com laudo; 5)Os exames atuais, com laudo; e 6)Parecer atual(até três 

meses), detalhado, do(s)médico(s)assistente(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108323 Nr: 690-89.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO AFONSO PONTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte EXEQUENTE para que se manifeste no prazo de 05(cinco )sob pena 

de extinção da ação,sobre o resultado da busca junto ao RENAJUD de 

veículos registrado em nome do executado, de fls. 216/219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 4814 Nr: 80-93.1987.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS HETZEL, CELITO BARBIERI, FERNANDO 

ULYSSES PAGLIARI, EMILIO BRANDÃO, LOURIVAL GONÁLVES 

BITENCOURT, ELSO RODRIGUES, NELSON RODRIGUES, ANA LUCIA 

STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BELLÔ, IZABEL CRISTINA VIEIRA 

BELLÔ, ALFREDO WENDOLIN ARNDT, HILDEGARD ARNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

ANA LÚCIA STEFFANELLO - OAB:4709-B/MT, DÉLCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.050-B-MT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-4.050-B, ELSO RODRIGUES - OAB:MT-3.526 A, FERNANDO 

ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, NELSON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 3538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Código nº 4814Às fls. 669 os exequentes alegam que, após várias 

diligencias, verificaram que a carta precatória expedida foi extraviada. 

Assim, requereram sejam realizadas diligências para localização dos 

endereços dos requeridos, bem como a pesquisa de valores e bens dos 

executados nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.DECIDO:Ante a 

alegação dos exequentes de que a Carta Precatória expedida foi 

extraviada, expeça-se nova Carta Precatória para intimação de Alfredo 

Wendolin Arndt (fls. 659).Intimem-se os exequentes para que comprovem 

a distribuição da Carta Precatória perante o Juízo Deprecado, no prazo de 

10 (dez) dias, ante a necessidade de regularizar o polo passivo em 

relação ao executado Hildegard Arndt, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.Sem prejuízo, considerando que os executados Irineu 

Bellô, Izabel Cristina Vieira Bellô e Alfredo Wendolin, forma devidamente 

intimados do cumprimento de sentença, por intermédio do patrono 

constituído nos autos, defiro o pedido de penhora de ativos financeiros, 

uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na 

ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 

853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado(...).Assim, 

proceda-se pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados 

IRINEU BELLÔ – CPF nº 143.851.800-59 e ALFREDO WENDOLIN ARNDT – 

CPF n. 006.439.200-72, até o limite do crédito exequendo (R$ 396.880,76 – 

trezentos e noventa e seis mil oitocentos e oitenta reais e setenta e seis 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.Registra-se que 

não foi possível realizar a pesquisa em nome da executada Izabel Cristina 

Vieira Bello, uma vez que não consta dos autos o número do CPF, 

devendo os exequentes prestarem tal informação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se.Sinop/MT, 13/11/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011107-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011107-69.2018.8.11.0015 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 pelo requerente. Tendo em vista que se trata de pretensão 

de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro DPVAT por 

incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao deslinde do 

feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as partes 

depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar maior 

celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID nº 

16565544), deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que é improvável a conciliação nesta fase 

processual. Desta forma, vindo o laudo aos autos, cite-se a requerida dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006696-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA RENATA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006696-80.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, na qual a requerente pugna pela assistência judiciária 

gratuita. DECIDO: A gratuidade da justiça é benefício destinado aos 

hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem prejuízo do próprio 

sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozara dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua 

hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. O Código de 

Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que 

podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, 

verifico não haver qualquer indicação de que a requerente não possa 

assumir as despesas processuais, uma vez que, mesmo após ser 

devidamente intimada a justificar o pedido de justiça gratuita, deixou de 

indicar sua profissão, bem como não apresentou carteira de trabalho,d 

eclaração e IRPF ou qualquer documento a fim de demonstrar a sua 

hipossuficiencia Considerando a inércia da autora em comprovar a 

hipossuficiência alegada, bem como que a existência de registros nos 

órgãos de proteção ao crédito, por si só, não é suficiente para a 

concessão da justiça gratuita, não existem elementos que comprovem a 

necessidade do benefício. Assim, diante da ausência de comprovação da 

qualidade de hipossuficiente, a parte requerente não faz jus ao benefício. 

A propósito: Desta forma, o requerente não faz jus ao benefício 

pretendido. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada a condição especial 
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por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da 

Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a gratuidade a 

justiça, uma vez que não existem nos autos elementos autorizadores do 

benefício pleiteado. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, bem 

como corrija o valor da causa, que deverá corresponder ao beneficio 

economico pretendido, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009588-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR ROQUE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009588-59.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. Verifico que 

a parte autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de 

pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Destarte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, devendo comprovar a hipossuficiência 

sustentada ou, querendo, recolher as custas e despesas processuais, 

sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor 

dos arts. 290 e 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do CPC. 

Considerando que o requerente ingressou com ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, deverá, ainda, no mesmo 

prazo, juntar aos autos fotocópia dos documentos que comprove a 

aquisição/propriedade dos bens indicados nos itens 1 e 2 da exordial, sob 

pena de exclusão da partilha . Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 03 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito >

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175235 Nr: 10800-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ CORDEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDIR DE ARRUDA 

MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

PRAZO: 10 (dez) DIAS

AUTOS N.º 10800-45.2012.811.0015 - Código: 175235

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: BRAZ CORDEIRO DE SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR/NOTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do 

inteiro teor da r. SENTENÇA proferida(o) pelo juízo, nos autos 

supramencionados, a seguir transcrita.

 CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA , declarando sua 

incapacidade civil para práticas de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e Art. 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil nomeando como seu(a) curador(a) BRAZ 

CORDEIRO DE SOUZA, em conformidade com a r. sentença, a seguir 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. BRAZ CORDEIRO 

DE SOUZA ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO de 

CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA, alegando, em síntese, que é genitora 

do interditando, o qual apresenta quadro de dificuldade intelectual e não 

possui capacidade para exercer os atos da vida civil e expressar sua 

vontade. Assim, requer a decretação da interdição, com sua nomeação 

como curador. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/27. Recebida 

a inicial, foi designada audiência de interrogatório, sendo o genitor 

nomeado como curador provisório (fl. 28). Na audiência de interrogatório, 

o interditando respondeu aos questionamentos. Na sequência, foi 

nomeado curador especial e concedido prazo para impugnação (fl. 33/35). 

O curador especial apresentou impugnação (fl. 36/38). O Ministério Público 

formulou requerimentos (fl. 40). À fl. 41 foi nomeado perito judicial e 

determinada a solicitação de informações acerca de bens em nome da 

interditanda. O Cartório de Registro de Imóveis indicou a inexistência de 

bens imóveis (fl. 47). As partes não foram localizadas para serem 

intimadas da data da perícia (fl. 57). A parte autora requereu a designação 

de nova perícia (fl. 58/59), sendo o pleito deferido (fl. 60). Após 

diligências, às fls. 83/85 aportou aos autos o laudo pericial. A parte autora 

requereu a procedência dos pedidos (fl. 86). O curador especial não se 

opôs ao laudo pericial (fl. 87). O Ministério Público manifestou-se pela 

decretação da interdição de Claudinéia Rodrigues de Souza, com a 

nomeação do requerente como curador (fls. 88/89). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo 

desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que a prova pericial produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, razão pela qual, passo ao julgamento do feito 

no estado em que se encontra. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa a proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência houve a revogação da previsão legal de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. Confira-se a nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 
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13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, dispõe o 

artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem 

direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese, temos o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de fls. 83/85, em resposta aos quesitos, atestou que Claudinéia 

Rodrigues de Souza é portadora de atraso no desenvolvimento mental 

compatível com o CID F72.9 – retardo mental grave, o que impossibilita a 

mesma de administrar seus bens, reger sua vida e manifestar sua 

vontade. Consta, ainda, que o quadro clínico é irreversível. Cabe salientar, 

ainda, que o laudo pericial realizado por perito indicado por este juízo não 

foi impugnado pelas partes. Ademais, o laudo de fl. 11 corrobora as 

alegações iniciais, indicando que a interditanda é incapaz para os atos da 

vida civil. Outrossim, confirmando a incapacidade civil da interditanda, em 

audiência de interrogatório ela respondeu às perguntas de forma singela, 

indicando que não estuda, não assiste televisão, não faz compras sozinha 

e que tem amigas (fl. 35). Destarte, as provas contidas nos autos indicam 

que a interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. 

Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade da 

interditanda para a prática dos atos da vida civil, visto que o laudo pericial 

concluiu que a mesma é desprovida de capacidade de fato, sendo 

aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de 

legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva 

nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, 

inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição 

pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes 

ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se encontra 

abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a 

quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No presente 

caso, o requerente é genitor da interditanda (fl. 10), portanto, possui 

legitimidade para pedir a interdição e ser nomeado curador, nos termos 

dos supracitados dispositivos. Por fim, verifica-se que a inexistência de 

bens de propriedade da interditanda, razão pela qual dispenso a 

prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.767, 

inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como seu curador 

Braz Cordeiro de Souza, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local (01 (uma) vez) 

e no órgão oficial (03 (três) vezes), com intervalo de 10 (dez) dias. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Pessoas competente para 

averbação e inscrição da interdição, bem como termo de curatela 

definitiva. Após o compromisso, cientifique-se o(a) curador(a) de que 

alguns atos só poderão ser praticados com autorização deste juízo (art. 

1.774 c/c arts. 1.748 e 1.749, do CC). Adotadas as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Observação: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), conferi e 

assino.

Sinop - MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233715 Nr: 7899-02.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 CERTIFICO, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

comparecimento do Autora, perante este Juízo e respectiva escrivania, 

para assinar Termo de Guarda expedido nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126263 Nr: 5477-30.2010.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSJ-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA C.ROPELLI HUCK - 

OAB:8.593, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 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 

estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte 

autora/Inventariante para manifestar-se no prazo legal quanto a certidão 

de fls. 186, em conformidade com o despacho de fl. 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123164 Nr: 2338-70.2010.811.0015

 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: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT, MARCIA REGINA 

GONÇALVES CROSARA ABRAHÃO - OAB:MT/10640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora/Inventariante para 
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que providencie o comparecimento do Inventariante/Autora, Maria Dias de 

Souza, perante este Juízo e respectiva escrivania, para retirar o Formal de 

Partilha expedido nestes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80823 Nr: 9146-33.2006.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 9146-33.2006.811.0015 - Código: 80823

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: ALCENOR DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: PAULO ROBERTO BENEDET DA SILVA

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA 

CURATELA: Decretada a Interdição de PAULO ROBERTO BENEDET DA 

SILVA , declarando sua incapacidade civil para práticas de atos 

patrimoniais, negociais e da vida vicil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil, e Art. 747 e seguintes do Código de Processo Civil nomeando 

como seu(a) curador(a) ALCENOR DA SILVA , em conformidade com a r. 

sentença, a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. ALCENOR DA 

SILVA ingressou com a presente ação de INTERDIÇÃO de PAULO 

ROBERTO BENEDET DA SILVA, alegando, em síntese, que o interditando é 

seu filho, o qual se encontra sob seus cuidados, vez que apresenta 

deficiência mental, estando impossibilitado de exercer os atos da vida civil. 

Assim, requer a decretação da interdição do filho, com sua nomeação 

como curador. Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/16. Recebida 

a inicial, foi designado interrogatório (fl. 18). Na audiência de interrogatório, 

o interditando respondeu aos questionamentos. Na sequência, foi 

nomeado perito para realização do laudo pericial e curador especial (fl. 

22). A curadora especial apresentou impugnação à interdição e 

apresentou quesitos (fl. 25/26). A parte autora apresentou quesitos (fls. 

29/30). O Ministério Pública manifestou-se à fl. 30v. À fl. 44 foi nomeado 

novo perito. Às fls. 52/54 aportou aos autos o laudo pericial. A parte 

autora impugnou o laudo de fls. 52/54 e requereu a designação de nova 

perícia (fls. 55/56). A curadora especial e o Ministério Público não se 

opuseram a realização de nova perícia (fl. 58 e 60). À fl. 61 foi deferido o 

pedido da autora e nomeado perito. Diante da não realização da perícia (fl. 

66), houve nomeação de novo perito (fl. 67). Não realizada a perícia (fl. 

81), foi nomeada perita (fl. 92).A parte autora apresentou quesitos (fl. 93). 

O Ministério Público manifestou-se à fl. 96.A perita nomeada declinou da 

nomeação (fl. 98), razão pela qual este juízo nomeou como perito o médico 

psiquiatra Dr. Osvaldinei de Sá Silva (fl. 101). À fl. 110 aportou aos autos 

o laudo pericial. A parte autora manifestou concordância com o laudo 

pericial (fl. 116/117v). A curadora manifestou-se pela decretação da 

interdição (fl. 119). O Ministério Público manifestou-se pela submissão de 

Paulo Roberto Benedet da Silva à curatela, com a nomeação do requerente 

como curador (fls. 120/122). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

feito dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização 

da audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fl. 110 

atestou que Paulo Roberto Benedet da Silva é portador de retardo mental 

não especificado, com comprometimento significativo de comportamento, 

requerendo vigilância/tratamento, diagnosticado há anos, sendo incapaz 

de gerir os atos da vida civil (CID F79.1). Cabe salientar, ainda, que a 

perícia foi realizada por médico especialista, nomeado por este juízo e que 

o novo laudo não foi impugnado pelas partes. Outrossim, confirmando a 

incapacidade civil do interditando, em audiência de interrogatório ele 

respondeu às perguntas de forma singela, indicando que não lembra o ano 

em que estuda, que agora não toma remédio, mas já tomou “quando 

criança e era bastante”, que não sai sozinho de casa, que não conhece 

dinheiro (fl. 22). Ademais, o laudo acostado aos autos pela parte autora e 

subscrito por médico psiquiatra, corrobora a incapacidade de Paulo 

Roberto para os atos da vida civil, indicando que ele apresenta imaturidade 

psíquica e dificuldade de raciocínio (fl. 15). Destarte, as provas contidas 

nos autos indicam que o interditando não tem condições mínimas de gerir 

seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos 

termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que o mesmo é desprovido de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com 

relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e 

respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 

755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A 

interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos 

parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se 

encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na 

sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, (...); § 1º A curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No 
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presente caso, o requerente é genitor do interditando (fl. 14), portanto, 

possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeado curador, nos 

termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, não há indicação de 

bens de propriedade do interditando, razão pela qual dispenso a 

prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso 

III, do Código Civil e, artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de PAULO ROBERTO BENEDET DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como seu curador 

Alcenor da Silva, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Pessoas competente para averbação e inscrição da 

interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Observação: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), conferi e 

assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191284 Nr: 12922-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDOR, JDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço 1/2015, procedi o 

desarquivamento do presente para juntada de petição da parte Autora. 

Certifico ainda 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 para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s)Advogado(a,s) da Parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244812 Nr: 14967-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502

 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, remeto o feito 

ao setor de expedição de documentos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

Advogado(a) da Parte Autora, a manifestar-se nos autos quanto a 

Contestação de fls. 34, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o item 03 do despacho de fls. 33.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198773 Nr: 1634-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAE, FDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter de Mello Filho - 

OAB:14.041

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 1634-18.2014.811.0015 - Código: 198773

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FABIO ANDRADE ESPÍNDOLA e FABIANO DA 

SILVA ESPINDOLA

PARTE REQUERIDA: CHARLINE ANDRADE

INTIMANDO(A, S): Requerente: F. A. E. Filiação: Fabiano da Silva Espindola 

e Charline Andrade, brasileiro(a), solteiro(a), menor, Representado pelo(a) 

Genitor(a)Requerente: FABIANO DA SILVA ESPINDOLA, Cpf: 

83697136100, Rg: 000948597 SSP MS Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, divorciado(a), vendedor, Endereço: Rua Claudiomiro M. de 

Carvalho, Q.06, Lote 23, Bairro: Jd. Taumãs, Cidade: Sinop-MT, atualmente 

em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) PARTE AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme 

despacho de fls. 49, a seguir transcrito:

 DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Acolho o parecer 

ministerial de fl. 48. 2. Certifique-se a senhora gestora acerca do decurso 

do prazo concedido à parte exequente, para manifestar-se nos autos (fl. 

44). 2.1 Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a parte 

exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender cabível, sob pena 

extinção sem resolução de mérito. 3. Em não sendo localizada, intime-se a 

parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito. 4. Após, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), que 

digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169609 Nr: 4638-34.2012.811.0015

 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: ILDSM, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS, JJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO -MT - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o feito 

ao setor de expedição de documentos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

Advogado(a) da Parte Autora, a manifestar-se nos autos quanto o Laudo 

de DNA de fls. 99/102, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264753 Nr: 6376-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSSK, LK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA S. SANTOS BEZERRA - 

OAB:OAB/MT18828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YARA S. SANTOS 

BEZERRA, para devolução dos autos nº 6376-18.2016.811.0015, 

Protocolo 264753, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185820 Nr: 6973-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEK, DSEK, SEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO MT - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI, para 

devolução dos autos nº 6973-89.2013.811.0015, Protocolo 185820, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109802 Nr: 2137-15.2009.811.0015

 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: EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOELA DE SÃO 

JOSÉ RAMOS, para devolução dos autos nº 2137-15.2009.811.0015, 

Protocolo 109802, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250102 Nr: 18360-33.2015.811.0015

 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: EDDS, EDDS, ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA PEREIRA 

OVALHE-ESTAGIÁRIA - OAB:17539/E, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A, nucleojuridicofasip - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 18360-33.2015.811.0015 - Código: 250102

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: EVELLYN DUTRA DOS SANTOS e ERICA DUTRA 

DOS SANTOS e EDIMARA DUTRA

PARTE REQUERIDA: EDIMAR FRANCISCO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerente: E. D. DOS S. Filiação: Edimar Francisco dos 

Santos e Edimara Dutra, brasileiro(a), menor, nascida no dia 13/05/2005, e 

E. D. DOS S. Filiação: Edimar Francisco dos Santos e Edimara Dutra, 

brasileiro(a), menor, nascida no dia 12/05/2006, Representado(a,s) pela 

Genitora/Requerente: EDIMARA DUTRA, Cpf: 03746768101, Rg: 

2188963-0 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), autônoma, Endereço: Rua 

dos Diamantes , 266, Bairro: Residencial Perola, Cidade: Sinop-MT, 

atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) PARTE AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme 

despacho de fls. 71, a seguir transcrito:

 DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte 

exequente, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 2. Decorrido 

o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação. 3. Após, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), que 

digitei e assino.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228486 Nr: 4710-16.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA ECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CICHELERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS N.º 4710-16.2015.811.0015 - Código: 228486

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: TERESINHA ECHER

PARTE RÉQUERIDA: PAULO CICHELERO

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de PAULO CICHELERO , declarando sua incapacidade civil para 

práticas de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil, e Art. 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil nomeando como seu(a) curador(a) TERESINHA ECHER , em 

conformidade com a r. sentença, a seguir transcrita.

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do inteiro teor da 

r. SENTENÇA proferida(o) pelo juízo, a seguir transcrita.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. TERESINHA 

ECHER ingressou com a presente ação de INTERDIÇÃO de PAULO 

CICHELERO, alegando, em síntese, que o interditando é seu companheiro, 

sendo que ele é portador de doença degenerativa severa, sem condições 

para locomoção, linguagem e escrita, não tendo discernimento para os 

atos da vida civil. Assim, requer a decretação da interdição, com sua 

nomeação como curadora. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

07/21. Recebida a inicial, a requerente foi nomeada como curadora 

provisória, sendo designada audiência de interrogatório (fl. 22/22v). A 

audiência de interrogatório restou prejudicada em virtude do precário 

estado de saúde do interditando, tendo este juízo nomeado curador 

especial e concedido prazo para impugnação (fl. 24/25). A curadora 

especial apresentou impugnação à interdição e quesitos (fl. 28/28v). Após 

declinação dos peritos nomeados (fls. 31, 34, 35 e 39), este juízo nomeou 

novo perito para realização do laudo pericial (fl. 40). O Ministério Público 

manifestou-se às fls. 41/42. À fl. 51 aportou aos autos o laudo pericial. A 

parte autora requereu o julgamento do feito (fl. 52). O curador especial 

não se opôs ao laudo (fl. 53). O Ministério Público manifestou-se pela 

submissão de Paulo Cichelero à curatela, com a nomeação da requerente 

como curadora (fls. 54/55). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

feito dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização 

da audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 
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revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fl. 51, em 

resposta aos quesitos, atestou que Paulo Cichelero apresenta Doença de 

Huntington – CID F.02.2 e G10, sendo indicado pelo médico que a doença o 

incapacita absolutamente para os atos da vida civil, administrar seus bens 

ou manifestar sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação 

é irreversível, que o interditando apresenta demência e é cadeirante. Cabe 

salientar que o laudo pericial realizado por especialista nomeado por este 

juízo não foi impugnado pelas partes. Ademais, corrobora as alegações 

iniciais os laudos de fls. 19 e 21, os quais indicam que o interditando é 

incapaz de realizar atos da vida civil. Destarte, as provas contidas nos 

autos indicam que o interditando não tem condições mínimas de gerir seus 

próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos 

da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade 

do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto que o laudo 

pericial concluiu que o mesmo é desprovido de capacidade de fato, sendo 

aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de 

legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva 

nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, 

inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição 

pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes 

ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se encontra 

abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, (...); § 1º A curatela deve ser atribuída a quem 

melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No presente caso, a 

requerente é companheira do interditando há mais de quinze anos, 

portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeada 

curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, com 

relação a eventuais bens em nome do interditando, impende consignar que 

o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca 

legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, 

“a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que 

se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo 

da interdição”. Desse modo, considerando que a curadora não poderá 

alienar ou onerar bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a 

pertencer ao curatelado sem autorização judicial e que os valores 

porventura recebidos de entidade previdenciária ou em decorrência dos 

rendimentos de seus bens deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e no bem-estar do curatelado (CC, art. 1.774 C/C arts. 

1.748 e 1.749), dispenso a prestação de contas. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de PAULO CICHELERO, 

devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

sua curadora Teresinha Echer, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Pessoas competente para averbação 

e inscrição da interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

OBSERVAÇÃO: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), conferi e 

assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158804 Nr: 6043-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE VINCENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, ERICA APARECIDA PACHECO MOCKER PAIVA - 

OAB:MT/10.766

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE 

TAGLIAMENTO PINAS, para devolução dos autos nº 

6043-42.2011.811.0015, Protocolo 158804, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78794 Nr: 7134-46.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFFDO, DVFDO, CTDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RINALDO FERREIRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 7134-46.2006.811.0015, 

Protocolo 78794, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155895 Nr: 3044-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE 

TAGLIAMENTO PINAS, para devolução dos autos nº 
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3044-19.2011.811.0015, Protocolo 155895, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008506-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. L. D. M. (RÉU)

A. L. D. M. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78000-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUSTIÇA GRATUITA PROCESSO n. 

1008506-90.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Investigação de Paternidade]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: MANOEL SEBASTIÃO NETO, brasileiro, solteiro, aposentado, 

portador do RG n. 1400944-7 SSP/MT e do CPF n. 327.368.601-44, 

residente e domiciliado na Rua Onze, Q46 L06, Boa Esperança no 

Município de Sinop/MT. POLO PASSIVO: 1) JANAINA LOURES DE MELLO, 

menor impúbere, neste ato representada pela sua genitora CLEMAIR 

LOURES TILHA, brasileira, estado civil ignorado, portadora do RG n. 

1816046-8 e CPF n. 003.945.241-79, ; e 2) ARLINDO LOUREIRO DE 

MELLO, pai registral da menor impúbere, brasileiro, casado, documentos 

ignorados, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, n. 1680, Chácara 

Boa Esperança no município de Sinop/MT telefone: (93) 9-9620-8672. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do POLO PASSIVO, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, para comparecer(em) à 

audiência de designada, acompanhado(a) de advogado(s) ou defensor 

público, consignando que se não houver acordo na audiência, poderá a 

parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de tentativa de conciliação. 

DEVERÁ O(A) SENHOR(A) OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDER A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À REFERIDA AUDIÊNCIA. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Tentativa de Conciliação - Sala: conciliação - 

Data: 26/11/2018, às 14:30h, pelo Núcleo Conciliatório Familiar, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. 2. O 

não pagamento dos alimentos provisórios que tenham sido arbitrados, 

devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, além de decretação de prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. (art. 528, § 3º, CPC) 3. Os alimentos 

provisórios deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado 

na decisão proferida nos autos, mediante depósito na conta acima 

indicada, ou, não havendo indicação, mediante pagamento direto à parte 

requerente, exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte 

requerida, querendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à 

audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, e 

apresentar as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68). 5. 

Deverá(ão) o(s) citando(s)/intimando(s) comparecer(em) devidamente 

trajado(s) e portando documentos pessoais. 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. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. SINOP, 21 de novembro 

de 2018. Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino (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.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008469-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BORTOLUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (RÉU)

 

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 

#1008469-63.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARCO ANTONIO BORTOLUZO 

RÉU: SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

AUTO DE INFRAÇÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTES PARA SUSPENSÃO DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL E DA 

INSCRIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM DÍVIDA ATIVA C/C PEDIDO 

DE LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCO ANTONIO 

BORTOLUZO em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE – SEMA e ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que “o 

Requerente é proprietário de um imóvel rural denominado Fazenda Aurora, 

matrícula n°. 7.718 do CRI de Sinop-MT, localizado na Rodovia BR 163, 

município de Sinop-MT, com área total de 363,00 hectares”, e visando 

“promover a regularização ambiental de sua propriedade rural (...) o 

Requerente protocolou no órgão estadual do meio ambiente o Processo de 

Licenciamento Ambiental Único da Fazenda Autora”, de maneira que 

“quando da análise da imagem de satélite da propriedade rural, 

constatou-se a existência de desmatamento incidente em área de reserva 

legal ocorrido no ano de 2003”, ensejando a lavratura de auto de infração 

ambiental. Estende afirmando que “foi requerida a adesão ao Programa 

Pró-Regularização” com o “recolhimento do valor correspondente à área 

degradada ao FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente”, sendo 

“apresentado pelo Requerente novo Projeto de Licenciamento Ambiental” e 

“informado que a área de reserva legal degradada seria compensada pela 

modalidade da Desoneração”, de modo que “com a aprovação do projeto 

de Licenciamento Ambiental” foram firmados o Termo de Ajustamento de 
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Conduta para Recuperação de Área Degradada nº 057/2009 e Termo de 

Compromisso de Compensação na Modalidade de Desoneração nº 

032/2009, referentes “à recuperação da área de preservação permanente 

degradada na propriedade rural, no quantitativo de 5,8693 hectares” e “à 

degradação de 173,00 hectares, correspondente a 75,20% da reserva 

legal do imóvel rural denominado Fazenda Aurora”, respectivamente. 

Acrescenta que, cumpridas as formalidades, “foi emitida a Licença 

Ambiental Única n° 7263/2009, com validade até 20/09/2017”, no entanto, 

“o Requerente solicitou ao órgão estadual do meio ambiente a prorrogação 

do prazo para cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação 

na Modalidade de Desoneração n°. 32/2009, referente à área de reserva 

legal degradada em sua propriedade rural, com a concessão de 90 dias de 

prazo”, sendo, na sequência, concedidos mais dois prazos de 30 dias, e, 

na última prorrogação, foi expedida Notificação Extrajudicial em desfavor 

do Autor, o qual “atendendo à Notificação Extrajudicial, protocolou junto ao 

órgão estadual do meio ambiente o Projeto de Desoneração de Área de 

Reserva Legal Degradada – protocolo n°. 15850/2011, em 11/01/2011”. 

Informa que, mesmo agindo dessa forma, “o processo administrativo 

referente ao Auto de Infração n°. 106956, sob o protocolo n°. 

177857/2007 teve prosseguimento perante a Superintendência de 

Processos Administrativos e Autos de Infração, culminando na emissão da 

Decisão Administrativa n°. 2764/SUNOR/SEMA/2015 e Inscrição em Dívida 

Ativa CDA n°. 2017485557 em razão do não pagamento da multa 

administrativa ambiental. Além disso, a CDA n°. 2017485557 foi protestada 

02 (duas) vezes no 4° Serviço Notarial de Cuiabá”. Por fim, requer, 

liminarmente, que seja determinada a suspensão da “exigibilidade do débito 

decorrente do Auto de Infração nº 106956, CDA 2017485557, 

determinando-se que a requerida retire o protesto junto 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá-MT”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA PROVISÓRIA, 

GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou 

antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 

311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA 

CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a 

TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida é de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. Depreende-se 

dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA ACAUTELATÓRIA NÃO 

MERECE ACOLHIDA. Da leitura da inicial, extrai-se que o Autor celebrou 

com o Primeiro Requerido o Termo de Ajustamento de Conduta para 

Recuperação de Área Degradada nº 057/2009 e Termo de Compromisso 

de Compensação na Modalidade de Desoneração nº 032/2009, referentes 

“à recuperação da área de preservação permanente degradada na 

propriedade rural, no quantitativo de 5,8693 hectares” e “à degradação de 

173,00 hectares, correspondente a 75,20% da reserva legal do imóvel 

rural denominado Fazenda Aurora”, respectivamente. Assim, após o 

cumprimento das formalidades fixadas no Termo de Ajustamento de 

Conduta para Recuperação de Área Degradada nº 057/2009, “foi emitida a 

Licença Ambiental Única n° 7263/2009, com validade até 20/09/2017”. No 

entanto, “o Requerente solicitou ao órgão estadual do meio ambiente a 

prorrogação do prazo para cumprimento do Termo de Compromisso de 

Compensação na Modalidade de Desoneração n°. 32/2009, referente à 

área de reserva legal degradada em sua propriedade rural, com a 

concessão de 90 dias de prazo”, sendo, na sequência, concedidos mais 

dois prazos de 30 dias, e, na última prorrogação, foi expedida Notificação 

Extrajudicial em desfavor do Autor, o qual “atendendo à Notificação 

Extrajudicial, protocolou junto ao órgão estadual do meio ambiente o Projeto 

de Desoneração de Área de Reserva Legal Degradada – protocolo n°. 

15850/2011, em 11/01/2011”. Ocorre que, segundo o Autor, mesmo agindo 

dessa forma, “o processo administrativo referente ao Auto de Infração n°. 

106956, sob o protocolo n°. 177857/2007 teve prosseguimento perante a 

Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração, 

culminando na emissão da Decisão Administrativa n° . 

2764/SUNOR/SEMA/2015 e Inscrição em Dívida Ativa CDA n°. 2017485557 

em razão do não pagamento da multa administrativa ambiental. Além disso, 

a CDA n°. 2017485557 foi protestada 02 (duas) vezes no 4° Serviço 

Notarial de Cuiabá”. Dessa forma, requer a suspensão da “exigibilidade do 

débito decorrente do Auto de Infração nº 106956, CDA 2017485557, 

determinando-se que a requerida retire o protesto junto 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá-MT”. Entretanto, coadunando com o ENTENDIMENTO do E.TJMT, 

“para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da 

exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação 

de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a 

demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e 

periculum in mora, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, 

evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública” 

(AI 82413/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (sem 

destaque no original). Nesse sentido, não se verifica, “prima facie”, a partir 

das alegações e documentos colacionados, indícios aptos a desprezar a 

presunção de veracidade que reveste o procedimento administrativo 

ambiental, senão vejamos: O Segundo Requerido expediu, em 22/11/2010, 

Notificação Extrajudicial em desfavor do Autor, com envio do Ofício nº 

552/SUBPGMA/10 à Empresa “Oeste Projetos Ambientais Ltda.”, 

concedendo novo prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do 

“relatório de acompanhamento do Plano de Recuperação de Área 

Degradada do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental de 

Recuperação de Área Degradada nº 057/2009, firmado em maio de 2009” 

(ID. 14982425 - Pág. 3-7). Em resposta, a Empresa “Oeste Projetos 

Ambientais Ltda.” informa, em 18/01/2011, que “já foi encaminhado o 

Projeto de Desoneração conforme o Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental de Desoneração nº 032/2009 de 173,00 hectares da Fazenda 

Aurora”, bem como “pedimos desculpas pela demora para entrega do 

projeto, pois tivemos dificuldades para conseguir a documentação da área 

ofertada no tempo almejado e coincidiu que o sistema SIMLAM ficou em 

manutenção por um tempo bem extenso (ID. 14981865 - Pág. 11). Na 

sequência, o Primeiro Requerido expediu Notificação nº 

128263/CR/SGF/2012, encaminhando “a relação das pendências de 

acordo com análise referente ao processo nº 105766/2005 do (a) 

Fazenda Aurora localizado no município de Sinop-MT”, segundo as quais 

“não houve o plantio de mudas, não justificando os motivos da não 

implementação da atividade definida no cronograma do TAC nº 057/2009”, 

“não houve controle de plantas invasoras”, bem como “apresentar os 

croquis das APPD’s” e “considerar as novas metragens de APP’s 

definidas na LC 412” (ID. 14982720 - Pág. 2-3). Nesta esteira, em que 

pese o Autor colacionar a resposta à referida Notificação (ID. 14982720 - 

Pág. 9), não há a conclusão do Órgão Ambiental. Logo, ausente o requisito 

do “FUMUS BONIS JURIS”, na medida em que o Autor reconhece “a 

demora para entrega do projeto” (sic), bem como não é possível aferir se, 

de fato, houve o cumprimento das pendências elencadas na Notificação 

nº 128263/CR/SGF/2012. Ademais, na espécie (multa ambiental), aplica-se 

por analogia as regras do art. 151 do CTN, confira-se nos precedentes do 

E. TJMT: RAI 44954/2015, 4ªCCTJMT, 21/08/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da 

Costa; RAI 45223/2015, 3ª CCTJMT, 14/11/2016, Rel. Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro; RAI 144106/2015, 3ª CCTJMT, 18/07/2016, Rel. Des. 

Márcio Vidal; RAI 7007005/2016; o qual dispõe: “Art. 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu 

montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 
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liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o 

parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o 

cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação 

principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”. Assim, em 

que pese a possibilidade de suspensão por meio da “concessão de 

medida liminar ou de tutela antecipada”, esta somente seria se viabilizaria 

com o preenchimento do requisitos liminares, o que, conforme exposto 

alhures, não é o caso. Outra hipótese, “in casu”, seria “o depósito do seu 

montante integral”, o que, também, não se verifica. A esse respeito, eis o 

ENTENDIMENTO do E. TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA 

LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO 

DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO. Para obter êxito no pleito liminar, 

concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de 

aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a 

demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e 

periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela 

evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não 

há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível 

o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da 

medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da 

exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de 

depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos 

prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não 

se afere esta outra hipótese de suspensão. (AI 17969/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA 

AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA 

DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL 

DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR 

POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O 

FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1 – Para obter êxito no pleito liminar, concernente à 

suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), 

decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, 

mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni 

iuris e periculum in mora, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, 

evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública.2 – 

Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, 

do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o 

deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos 

administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do 

débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 

151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). Dessa forma, nesta primeira 

análise do feito, INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é medida que se 

IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada. CITEM-SE 

os Requeridos, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015. Com as contestações, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011191-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENOR SOUSA DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 1 1 1 9 1 - 0 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

175.823,49;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: AUTOR(A): GILDENOR SOUSA DOS SANTOS - ME RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,21 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008469-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BORTOLUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 8 4 6 9 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

482.795,83;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: AUTOR(A): MARCO ANTONIO BORTOLUZO RÉU: SECRETARIA 

ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,21 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 212866 Nr: 13344-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., JUAREZ ALVES DA 

COSTA - PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, FRANCISCO SPECIAN JUNIOR - 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SINOP, ADESCO - ÂGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE, 

DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB:14717-MT, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358/MT, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 

CRUZ - OAB:OAB/MT18283, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO, para 

SANAR a CONTRADIÇÃO na SENTENÇA de fls. 2.569-2.581 e fazer 

CONSTAR o seguinte DISPOSITIVO: “’Ex positis’, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DECLARAR 

a NULIDADE da PARCERIA celebrada entre o Município de Sinop e a OSCIP 

ADESCO, por meio do Concurso de Projeto nº 01/2014, assim como a 

IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER aos Requeridos para que se 

ABSTENHAM de TERCEIRIZAR SERVIDORES PÚBLICOS ou PROVER 

CARGOS PÚBLICOS por meio de “PARCEIRAS” que CONTRARIEM o artigo 

3º da Lei nº 9.790/1999, ainda, por decorrência lógica, a IMPOSIÇÃO da 

OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do REQUERIDO MUNICÍPIO DE SINOP 
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consistente na REGULARIZAÇÃO dos LIMITES PRUDENCIAIS e MÁXIMOS 

descritos na LRF, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.Concernente aos PEDIDOS 

LIMINARES, PRESENTES os REQUISITOS do “fumus bonis juris” e o 

“periculum in mora”, DEMONSTRADOS pelos próprios FUNDAMENTOS da 

SENTENÇA, DETERMINO o CUMPRIMENTO da DECISÃO proferida nos 

autos do RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 128956/2014, 

determinando, portanto, a SUSPENSÃO dos EFEITOS da PARCERIA 

CELEBRADA entre os Requeridos Município de Sinop e a OSCIP ADESCO, 

por meio do Concurso de Projeto nº 01/2014, até o dia 30/11/2018, sob 

pena de MULTA DIÁRIA de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada 

pela atual Prefeita Municipal, pelo atual Secretário Municipal de Saúde, pela 

OSCIP ADESCO e por Donizete da Silva, solidariamente”.CONSERVEM-SE 

OS DEMAIS ELEMENTOS DAQUELA SENTENÇA.Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 19131-11.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BELARMINA FERRAZ, APARECIDA DE FÁTIMA 

FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, DETERMINO o DESENTRANHAMENTO dos DOCUMENTOS 

de fls. 70-108, eis que se referem à Execução Fiscal sob o Código Apolo 

nº 178401, logo estranhos a estes autos, o que deverá ser CERTIFICADO;

II- INTIME-SE a parte AUTORA, a fim de que, em querendo, apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sua IMPUGNAÇÃO às CONTESTAÇÕES, nos 

termos do artigo 351 do CPC;

III - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e concluso ulteriores deliberações.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 255556 Nr: 1177-15.2016.811.0015

 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: LOURIVAL TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA PEREIRA ALVES PASCALOTTO - 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte IMPETRANTE, a fim de que, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO, as 

informações prestadas pelas Autoridades Coatoras;

II – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182330 Nr: 3279-15.2013.811.0015

 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: DENTAL CENTRO OESTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, PREGÃO PRESEN. 98898501.2.150/12

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA GAZOLA CURTARELLI 

- OAB:15.319-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Vistos etc.

 I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte IMPETRANTE, a fim de que, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO, as 

informações prestadas pela Autoridade Coatora, nos termos do artigo 351 

do CPC;

II – DETERMINO também, a intimação do D. causídico para que, no mesmo 

prazo legal (quinze dias), promova a juntada aos autos dos ATOS 

CONSTITUTIVOS e ESTATUTOS da PESSOA JURÍDICA a fim de comprovar 

a existência de poderes do outorgante do instrumento de mandato, 

conforme determinado anteriormente na decisão de fl. 116;

III – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 275879 Nr: 13637-34.2016.811.0015

 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: ADEMIR DA SILVA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEJUDH - SECRETARIA DE ESTADO DE 

JUSTIÇA E DIRETOS HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – DETERMINO a JUNTADA dos referidos DOCUMENTOS que constam 

como LEMBRETES no Sistema Apolo;

II – INTIME-SE a parte IMPETRANTE, a fim de que, em querendo, apresente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO, as informações prestadas 

pela Autoridade Coatora;

III – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269364 Nr: 9385-85.2016.811.0015

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., MANOELITO 

RODRIGUES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 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 - DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte IMPETRANTE, a fim de que, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO, as 

informações prestadas pelas Autoridades Coatoras, nos termos do artigo 

351 do CPC;

II – Dê-se vista ao Representante do Ministério Público, nos termos do art. 

12 da Lei nº 12.016/2009;

III – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268859 Nr: 8965-80.2016.811.0015

 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: FERNANDA HENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc
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I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte IMPETRANTE, a fim de que, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO, as 

informações prestadas pela Autoridade Coatora, nos termos do art. 351 

do CPC;

III – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238317 Nr: 10967-57.2015.811.0015

 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: ROSANE DE LIMA BUENO LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL 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 - DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte IMPETRANTE, a fim de que, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPUGNAÇÃO, as 

informações prestadas pela Autoridade Coatora, nos termos do art. 351 

do CPC;

II – Dê-se vista ao Representante do Ministério Público, nos termos do art. 

12 da Lei nº 12.016/2009;

III – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104990 Nr: 11809-81.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

oposta às fls. 97-105;

 II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186047 Nr: 7203-34.2013.811.0015

 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: FELIPPE ANTONIO BARBOSA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183951 Nr: 5000-02.2013.811.0015

 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: NERIZA CAETANO DA COSTA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS, para devolução dos autos nº 5000-02.2013.811.0015, 

Protocolo 183951, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194994 Nr: 16738-84.2013.811.0015

 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: JOSÉ CARLOS DE PAULA, GUILHERME CARREIRA DE 

PAULA, FÁBIO CARREIRA DE PAULA, THAÍS CARREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:MT/11276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO SALDELA 

BÍSCARO, para devolução dos autos nº 16738-84.2013.811.0015, 

Protocolo 194994, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189364 Nr: 10714-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATUIRES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a(o) Procurador(a) da parte 

Requerente/Exequente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o 

que entender de direito.

Sinop-MT, 20 de novembro de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009301-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o advogado da parte autora compareceu a esta secretaria e 

informou que não consegue abrir os anexos da contestação do ID: 

16481613. Dessa forma, intimo o advogado da parte requerida para se 

manifestar a respeito da certidão do ID 16582762.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008852-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO LEOPOLDO WOLFART (REQUERENTE)

CLEISSON HENRIQUE WOLFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO CELECIO HEIDECKE JUNIOR (REQUERIDO)

JUNIOR HEIDECKE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 
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78000-000 Processo n.: 1008852-41.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/12/2018 14:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VILSON BAROZZI CPF: 

605.322.119-87, INACIO LEOPOLDO WOLFART CPF: 477.245.369-53, 

CLEISSON HENRIQUE WOLFART CPF: 044.687.461-22 Endereço do 

promovente: Nome: INACIO LEOPOLDO WOLFART Endereço: AC SINOP, 

ESTRADA ADALGIZA, N 205, CHÁC. BOM JARDIM, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-970 Nome: CLEISSON HENRIQUE WOLFART 

Endereço: AC SINOP, ESTRADA ADALGIZA CHÁC. 205 BOM JARDIM, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 EVERALDO CELECIO 

HEIDECKE JUNIOR CPF: 071.248.099-40, Endereço do promovido: Nome: 

EVERALDO CELECIO HEIDECKE JUNIOR Endereço: RUA PRESIDENTE 

MÉDICE, 968, (45) 99873-0428, BELO HORIZONTE, MEDIANEIRA - PR - 

CEP: 85884-000 Nome: JUNIOR HEIDECKE Endereço: RUA PRESIDENTE 

MÉDICE, 968, BELO HORIZONTE, MEDIANEIRA - PR - CEP: 85884-000 

Sinop, Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005589-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FONDELI RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1005589-35.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/12/2018 14:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO CPF: 978.625.501-10, PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME 

CPF: 10.977.982/0001-20, JOHNNY DE SOUZA NOLETO CPF: 

004.972.411-88 Endereço do promovente: Nome: PISO BOM CONCRETO 

USINADO LTDA - ME Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 2431, - DE 

2137 A 2717 - LADO ÍMPAR, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 

78555-018 MARCIANO FONDELI RODRIGUES CPF: 004.623.511-65 

Endereço do promovido: Nome: MARCIANO FONDELI RODRIGUES 

Endereço: AVENIDA GERALDO EGÍDIO FERRARI, 417, LOTEAMENTO 

MENINO JESUS I, SINOP - MT - CEP: 78559-097 Sinop, Quarta-feira, 21 de 

Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003406-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDEMIR BRIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAPARI TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME (RÉU)

WILIAN PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1003406-57.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/12/2018 08:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. TERESA APARECIDA PLENS CPF: 

087.708.788-11, CLEDEMIR BRIGO CPF: 858.475.341-91 Endereço do 

promovente: Nome: CLEDEMIR BRIGO Endereço: RUA ELISA BORTOLOSO 

LUCIANO, 2338, - DE 2287/2288 A 2446/2447, JARDIM NOVO ESTADO, 

SINOP - MT - CEP: 78553-679 WILIAN PEREIRA DE SOUSA CPF: 

025.190.933-66 Endereço do promovido: Nome: GUARAPARI 

TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME Endereço: Rodovia BR 010 Km 

1463, km 1463, Rodovia BR 010 Km 1463, ITINGA DO MARANHÃO - MA - 

CEP: 65939-000 Nome: WILIAN PEREIRA DE SOUSA Endereço: Rodovia Br 

010 Km 1463, Km 1463, Rodovia Br 010 Km 1463, Rodovia Br 010 Km 

1463, ITINGA DO MARANHÃO - MA - CEP: 65939-000 Sinop, Quarta-feira, 

21 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RESENDE PEPINELLI SAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002316-14.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de INSTRUÇÃO 

designada para 13/12/2018 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CAMILA RESENDE PEPINELLI 

SAUER CPF: 300.854.868-76 Endereço do promovente: Nome: CAMILA 

RESENDE PEPINELLI SAUER Endereço: MILENA, 351, - DE 306/307 AO FIM, 

RESID FLORENCA, SINOP - MT - CEP: 78555-386 Endereço do promovido: 

Nome: HDI SEGUROS S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-010 Sinop, Quarta-feira, 21 de Novembro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. DEQUI DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001323-05.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da diligência negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010815-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8010815-33.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/12/2018 14:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VANDERLEI PEREIRA DE 
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MACEDO 77413938120 CPF: 20.667.964/0001-03, VILSON ROQUE BOCCA 

CPF: 574.879.879-49 Endereço do promovente: Nome: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Endereço: Rua CEREJEIRAS, 246, - 

ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-456 

ELIANE DOS SANTOS CPF: 029.239.101-33 Endereço do promovido: 

Nome: ELIANE DOS SANTOS Endereço: Rua LIMOEIROS, 207-B, - ATÉ 

413/414, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-700 Sinop, 

Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009278-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI FELIZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO(A))

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009278-53.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/12/2018 10:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS CPF: 097.468.348-51, NOEMI FELIZARDO CPF: 253.969.001-72, 

PATRICIA LOPES VARGAS CPF: 042.121.221-70 Endereço do 

promovente: Nome: NOEMI FELIZARDO Endereço: RUA PROJETADA-03, 

156, RESIDENCIAL GENTE FELIZ, SINOP - MT - CEP: 78551-112 Endereço 

do promovido: Nome: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 4920, - DE 4348 A 5108 - LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-534 Sinop, Quarta-feira, 21 de Novembro 

de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S MOREIRA - VIDRACARIA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001755-58.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/12/2018 10:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EDUARDO MARQUES CHAGAS 

CPF: 010.741.671-98, C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP 

CPF: 07.549.807/0001-27, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, EDNEY LUIZ 

HEBERLE CPF: 872.362.491-49, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE 

CPF: 344.161.188-80 Endereço do promovente: Nome: C.M COMERCIO DE 

ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 

1149, - DE 679 A 1261 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78556-666 Endereço do promovido: Nome: J S MOREIRA - 

VIDRACARIA - ME Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 1798, RESIDENCIAL 

JEQUITIBÁS, SINOP - MT - CEP: 78552-120 Sinop, Quarta-feira, 21 de 

Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013770-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1013770-25.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/12/2018 15:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. S B REZENDE BATERIAS - EPP 

CPF: 32.982.381/0001-48, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 3901 A 4313 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-514 JORGE 

HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 559.372.331-15 Endereço do promovido: 

Nome: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA Endereço: RUA DOS MORICOTES, 

28, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-606 Sinop, Quarta-feira, 

21 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005617-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ELIAS DOS REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1005617-03.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/12/2018 14:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO CPF: 567.482.211-53, CLAUDIA 

INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO CPF: 

567.482.211-53 Endereço do promovente: Nome: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO Endereço: Avenida DAS 

EMBAUBAS, 1745, SALA 09, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-108 

JANAINA ELIAS DOS REIS CPF: 049.736.281-31 Endereço do promovido: 

Nome: JANAINA ELIAS DOS REIS Endereço: AVENIDA DOS IPÊS, 280, - 

ATÉ 334 - LADO PAR, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-078 

Sinop, Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013770-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1013770-25.2017.8.11.0015 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012706-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8012706-89.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 13/12/2018 13:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MARCELO CARDOSO DA SILVA 

CPF: 795.331.081-34, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: MARCELO CARDOSO DA SILVA 

Endereço: Rua SUMARE, 151, Inexistente, JARDIM PAULISTA, SINOP - MT 

- CEP: 49129-999 Endereço do promovido: Nome: EDIMAR ANTONIO 

BASQUERA 87760355149 Endereço: Rua PRIMAVERAS, 3670, 

Inexistente, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 49129-999 Sinop, 

Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 325267 Nr: 6499-45.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento nos 

artigo 120, do CPP, e DETERMINO a IMEDIATA restituição dos bens 

constantes no auto de apreensão de fl. 09 do termo circuntanciado em 

apenso, ao seu proprietário Sr. DOUGLAS FERNANDO CERQUEIRA.No 

mais, a entrega do bem fica condicionada a lavratura do auto de entrega. 

Transitada em julgado, arquivem-se com baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.P.I.R.Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010815-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

8010815-33.2016.8.11.0015 Valor da causa: R$ 5.671,38 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Endereço: 

Rua CEREJEIRAS, 246, - ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-456 POLO PASSIVO: Nome: ELIANE DOS SANTOS 

Endereço: Residencial: RUA HIBISCOS 533, JARDIM DAS PRIMAVERAS, 

78550-418, SINOP - MT Comercial: RUA DAS AROEIRAS, 1735, CENTRO, 

CEP 78550-114, SINOP-MT FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo 

passivo, para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/12/2018 Hora: 14:45 , a ser realizada 

na sede deste juízo, no endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

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. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. SINOP, 21 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8011112-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011112-74.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES EXECUTADO: VIA VAREJO S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA, CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Considerando que restou incontroverso o 

valor a ser liberado para as partes, havendo expressa concordância do 

exequente e do executado, resta-me extinguir o feito, e assim, determinar 

os levantamentos de valores na forma dos petitórios de mov. n.º 

14596961 e 15422060. ?Ex positis?, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes 

na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência de R$5.862,55 

(cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos) em favor do EXEQUENTE, com as devidas correções 

monetárias. Em relação ao remanescente, PROCEDA-SE com a 

transferência em favor da EXECUTADA LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. SINOP, 21 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 259019 Nr: 3085-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DOS REIS, LUCAS DANIEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada SOLANGE DOS 

REIS, solteira, filha de Alipio dos Reis e Alidia Strelow, residente e 

domiciliada à Rua Projetada 02, Quadra 09, Lote 01, Sebastião de Matos II, 

Sinop - MT, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal.Publique-se. 

Intimem-se.Transitado em Julgado, dê-se baixa e procedam-se as 

comunicações necessárias em relação a ré.Quanto ao acusado Lucas 

Daniel Silva, reitero a decisão de fls. 82, pelo que determino a remessa 

dos autos ao arquivo provisório, nos termos do mencionado 

decisum.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 338931 Nr: 15361-05.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE MACEDO, VANDERLEI GOMES 

DA SILVA, ANDRE NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alann Lopes Carassa - 

OAB:20.715/OAB-MT, ALANN LOPES CARASSA - OAB:OAB/MT. 20.715

 Código n° 338931

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 14/12/2018 às 16h00min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório dos acusados.

Sem prejuízo da determinação supra, oficie-se ao Departamento de 

Identificação Civil do Estado de Minas Gerais, para que forneça os 

documentos necessários para a realização do confronto papiloscópico 

com as guias de identificação criminal de fls. 101/103-v°, em nome de 

Paulo José Macedo, Vanderlei Gomes da Silva e André Nascimento Souza.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320124 Nr: 3160-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAURI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo Pereira de Souza - 

OAB:22899

 Vistos,

 Trata-se de pedido de autorização para viagem, formulado pelo indiciado 

Lucas Mauri da Silva, por meio de advogado constituído, no qual aduz que 

deseja se ausentar da Comarca de Sinop/MT, para se dirigir à cidade de 

Souza/PA e entre os meses de novembro/2018 a janeiro/2019, a fim de 

prestar concurso Público na cidade de Fortaleza/CE no dia 25/11/2018 e 

passar as festividades de final de ano juntamente com sua família. 

Esclarece que a cidade de Fortaleza/CE situa-se há aproximadamente 450 

km da cidade onde irá hospedar-se.

Pois bem, feitas as considerações necessárias, acolho o pedido do 

indiciado para autorizá-lo a ausentar-se da Comarca, no prazo 

supramencionado, para as finalidades acima delineadas.

Reitero que, distribuído o inquérito policial competente para apurar os fatos 

narrados nestes autos, transladem-se as cópias necessárias, inclusive, 

da petição de fl. 67 e a presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171827 Nr: 6928-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL BUENO VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

absolver ISAEL BUENO VITAL DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, 

natural de Campinas/SP, filho de Genésio Vital da Silva e Irene Bueno da 

Silva, residente e domiciliado na Rua das Amoreiras, 197, Jardim 

Jacarandás, nesta cidade de Sinop/MT, nos termos do artigo 386, inciso 

VII, do Código e Processo Penal.No que tange aos objetos descritos no 

auto de apreensão de fl. 30, oficie-se a Autoridade Policial para informar a 

localização dos referidos bens, eis que, aparentemente, somente um 

câmbio de veículo fora encaminhado para a Administração do Fórum (fl. 

113).Quanto ao câmbio de veículo apreendido e certificado nos autos, 

intime-se o acusado para proceder a restituição do objeto, no prazo de 90 

dias, desde que comprovada a propriedade. Decorrido o prazo, 

proceda-se à destruição do objeto, tendo em vista que não interessa mais 

ao processo, nem é passível de doação.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, procedam-se as comunicações 

necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 163166 Nr: 11039-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA DE OLIVEIRA, MARCELO 

PEREIRA, LUCIANO ANTONIO DE JESUS DUTRA, RONI BARBOSA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Código n° 163166

Vistos,

 Considerando que a sentença retro deixou de dar destinação ao objeto 

apreendido nos autos, descrito à fl. 146, chamo o feito a ordem para sanar 

referida irregularidade.

 No presente caso, tendo em vista que a decisão de fls. 232/233 julgou 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, em razão da 

absolvição dos acusados, determino a devolução de um aparelho de 

telefone celular, marca Mox, cor azul, descrito à fl. 146.

 Assim, intimem-se os réus para que procedam a retirada deste no prazo 

de 90 (noventa) dias. Esgotado o prazo sem comparecimento dos 

acusados, ou interessados, para a retirada do objeto, determino a sua 

destruição nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 293628 Nr: 4504-31.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NILTON CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON CESAR DA SILVA, Cpf: 

48855375172, Rg: 0632177-1, Filiação: Maria Janete Santana Silva e 

Sebastiao Silvestre da Silva, data de nascimento: 21/12/1968, brasileiro(a), 

natural de Indianapolis-SP, convivente, autonomo, Telefone 66-9985-7501. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerente para que, se assim desejar, constitua 

novo advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

informe-o de que será assistido pela Defensoria Pública, bem como para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovem a 

propriedade dos bens que pretende restituir.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, Ante o teor da certidão retro, 

intime-se o acusado do inteiro teor da decisão de fl. 14, via edital.Desde já, 

consigno que ausência de manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

importará aplicação subsidiária do artigo 485, inciso IIIdo Código de 

Processo Civil e, consequente arquivamento do feito.Expeça-se o 

necessário.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, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 14 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302003 Nr: 9613-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA MAGRO 

MARTINS, para devolução dos autos nº 9613-26.2017.811.0015, Protocolo 

302003, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 228941 Nr: 5003-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA, BRUNO FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114, 

JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado 

Denovan Isidoro de Lima, indicado pelo réu Bruno Ferreira da Costa como 

sendo seu defensor, para que no prazo de cinco dias, se manifeste nos 

termos do art. 422 do CPP.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290990 Nr: 2922-93.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR KINEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR KINEN DA SILVA, Cpf: 

85143880106, Rg: 0831188-9, Filiação: Gedeon Ribeiro da Silva e Lucia 

Kinen da Silva, data de nascimento: 03/06/1972, brasileiro(a), natural de 

Santa Rosa-PR, convivente, comerciante, vendedor móveis usados, 

Telefone 3531-4658. 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 oferece denúncia contra ADEMIR 

KINEN DA SILVA como incurso no art. 306, §1º, inciso I da Lei 9.503/97 

(CTB). Requer o recebimento da denúncia, com a citação do acusado para 

oferta da resposta escrita nos termos do rito ordinário do CPP (artigos 

394/405); sejam ouvidas as testemunhas arroladas, bem como, se realize 

seu regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final 

julgamento com posterior condenação.

Despacho: Código n° 290990Vistos, Inicialmente, ante a não localização do 

acusado ADEMIR KINEN DA SILVA , cite-o por edital, nos moldes da 

legislação processual penal vigente.Após, volvam-me os autos conclusos 

para demais deliberações.Expeça-se o necessário.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, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 06 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290732 Nr: 2755-76.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

05508735119, Rg: 35727206, Filiação: Marilei Marques da Silva e 

Francisco Rodrigues da Silva, data de nascimento: 10/07/1997, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone 

99648-5543. 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 oferece denúncia contra FABIO 

RODRIGUES DA SILVA como incurso no art. 306, §1º, inciso I da Lei 

9.503/97 (CTB). Requer o recebimento da denúncia, com a citação do 

acusado para oferta da resposta escrita nos termos do rito ordinário do 

CPP (artigos 394/405); sejam ouvidas as testemunhas arroladas, bem 

como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da 

ação até seu final julgamento com posterior condenação.

Despacho: Vistos, D.R.A Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando o acusado FÁBIO RODRIGUES DA SILVA como incurso no 

artigo 306, §1°, inciso I, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP. Consigne-se no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este 

possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

informá-lo-á que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já 

nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5 (cinco) (art. 532, CPP), 

qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações. Proceda-se a 

inserção da presente denúncia no Banco de dados do SINIC (Sistema 

Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 7.5.1, IV da 

CNGC. Outrossim, defiro o requerimento do Ministério Público formulado no 

item “2”. Em tempo, designo a audiência para oferecimento da suspensão 

condicional do processo ao acusado para a data de _____/_____/2017, 

às _____h_____min. Intime-se Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 06 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249781 Nr: 18157-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL DOS SANTOS LIMA, Cpf: 

93106033134, Rg: 13810863, Filiação: Maria Felix dos Santos Lima e Jose 

Gomes de Lima, data de nascimento: 16/09/1972, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, casado(a), mecanico, Telefone 66 9665-6360. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima qualificada para, no prazo máximo de 

90 (noventa) dias, comparecer à Secretaria da 1ª Vara Criminal para 

informar os dados da conta bancária a sertransferido o valor pago a título 

de fiança, sob pena de não mais poder levantar o referido valor.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, Prossiga-se no cumprimento da 

sentença prolatada nos autos. Após, arquive-se o processo com as 

cautelas de praxe.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, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 05 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245861 Nr: 15755-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSÉ CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO JOSÉ CARDOSO DA SILVA, Cpf: 

74147803172, Filiação: Demolicia Cardos da Silva e José Ribamar da 

Costa, data de nascimento: 10/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Niquelandia-GO, solteiro(a), pedreiro/ pintor, Telefone 66-9617-0021 

-patrão. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado DIEGO JOSÉ CARDOSO DA SILVA, brasileiro, 

servente de pedreiro, CPF n° 741.478.031-72, nascido aos 10/07/1987, 

natural de Niquelândia/GO, filho de José Ribamar da Costa e Demolicia 

Cardoso da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, na sanção 

prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.Passo a elaborar a 

DOSIMETRIA DA PENA.Por imperativo legal, passo à análise das 

circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal. (...) 

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente 

à época dos fatos, a qual torno definitiva à míngua de circunstancias 

agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou 

diminuição de pena.O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, 

em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.De 

acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o 

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de 

prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial 

do cumprimento da pena. No entanto o réu respondeu ao processo em 

liberdade, não havendo detração penal a ser realizada. Contudo, 

analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche 

todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 

04 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, 

sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de 

direitos serem adequadas para promover a recuperação do 

condenado.Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade 

por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à 

comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções 

Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, nos termos do 

artigo 150, da lei n°7210/84.Condeno o acusado no pagamento das custas 

e despesas judiciais.Não há bens apreendidos nos autos passiveis de 

serem restituídos.

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, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 07 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 225494 Nr: 3050-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLANE CLAUDIA MOTA VERZUTTI 

CAVALCANTI, SERGIO VERZUTTI CAVALCANTI SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado dos 

réus, para que no prazo de cinco dias, apresente memoriais finais 

escritos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221606 Nr: 646-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA, 

Cpf: 02364725186, Rg: 1925435-0, Filiação: Maria Alves de Almeida da 

Silva e Edson Pereira da Silva, data de nascimento: 27/01/1982, 

brasileiro(a), natural de Santa Luzia-MA, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 66-9911-2040. 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. Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de Réu(s) do 

inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo 

transcrita..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para CONDENAR a acusada LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA 

SILVA, brasileira, solteira, serviços gerais, natural de Santa Luzia/MA, 

filho de Edson Pereira da Silva e Maria Alves de Almeida da Silva, 

residente e domiciliada na rua das Canelas, n° 1378, bairro Jardim 

Violetas, neste município (fl. 56), nas sanções previstas no artigo 306 da 

Lei nº 9.503/97.Passo a dosimetria da penaAnalisando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que a culpabilidade é normal à 

espécie, nada tendo a se valorar. A ré não registra antecedentes 

criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a 

personalidade da acusada. Diante de tais considerações quanto às 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser 

calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Na 

segunda fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal, todavia deixo de reduzir em razão de a pena já se encontrar no 

mínimo legal. Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não 

vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a 

pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa à razão de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Determino 

a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 

02 (dois) meses, nos termos do artigo 306 da lei n° 9.605/97, mediante a 

observância das disposições previstas no artigo 293, parágrafos 1° e 2° 

da mesma lei. Fixo-lhe o regime aberto para o início de cumprimento da 

pena, com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.Analisando o artigo 

44 do Código Penal, verifico que a acusada preenche todos os requisitos 

para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que é primária, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não 

houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 

do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição 

em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para 

promover a recuperação da condenada. Assim, determino a substituição 

da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, consistente 

na prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo 

Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de 

condenação.Em relação ao valor recolhido como fiança, cujos 

comprovantes de depósito encontram-se acostados à fl. 23, determino 

sejam tomadas as providências previstas no artigo 336, do Código de 

Processo Penal.Deixo de condenar a acusada às custas, eis que assistida 

pela Defensoria Pública.Publique-se. Intime-se. Transitada esta em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação, expeça-se Guia 

de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente.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, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 06 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215432 Nr: 15257-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE 

LÉO - OAB:OAB/MT 12.364-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO, Cpf: 

91653231904, Rg: 6.320.049-4, Filiação: Joaquim Severino Sobrinho e 

Mercedes Jardi Severino, data de nascimento: 20/06/1967, brasileiro(a), 

natural de Icaraima-PR, casado(a), micro empresário, autonomo, 

cabeleireiro, Telefone 66 3531-1234. 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 o pedido formulado na 

denúncia, para CONDENAR o acusado DOUGLAS ALEXANDRE 

SEVERINO, brasileiro, casado, cabeleireiro, nascido aos 20/06/1967, 

natural de Icaraima/PR, filho de Joaquim Severino Sobrinho e Mercedes 

Jardi Severino, residente e domiciliado na Avenida Jacarandás, n°442, 

Jardim Jacarandás, nesta cidade de Sinop/MT, das imputações contidas 

na denúncia, nas penas do crime previsto no artigo 15, da lei 

n°10.826/2003. (...) mantenho a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causa de 

diminuição ou de aumento de pena. O regime inicial de cumprimento de 

pena é o aberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal. Contudo, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o 

acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a 

pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, não houve violência ou grave 

ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são 

favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas 

restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do 

condenado. Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade 

por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente na prestação de 

serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das 

Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação e 

outra consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de R$ 

724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), à Fundação Livre para Viver – 

FUNVIDA. Em relação ao valor recolhido como fiança, cujo comprovante 

de depósito está acostado à fl. 23, determino que, após o trânsito em 

julgado, sejam tomadas as providências previstas no artigo 336, do Código 

de Processo Penal. Considerando que, conforme cópia de fl. 21, o 

certificado de registro federal de arma de fogo do acusado DOUGLAS 

ALEXANDRE SEVERINO expirou-se na data de 30/04/2013, intime-o para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente cópia da renovação da 

licença, para posterior restituição da arma de fogo. Apresentado o 

documento necessário, determino a devolução da arma de fogo 

apreendida ao acusado, mediante o competente termo de restituição. 

Expirado o prazo sem o comparecimento do acusado, ou caso o réu 

manifeste o desejo de não reaver o bem, determino, desde já, o 

perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas (fl.28) em favor 

da União, o que faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal, determinando as providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003. 

Condeno o réu no pagamento de custas e despesas processuais.

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, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 07 de novembro de 2018
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Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202227 Nr: 4688-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA, 

CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

03201174130, Rg: 2114319-6, Filiação: José de Oliveira Soares e Alzira 

Cavalheiro da Paixão, data de nascimento: 12/10/1991, brasileiro(a), 

natural de Barra do Bugres-MT, solteiro(a), serv. pedreiro, 

faz"bicos"/autonomo, Telefone 66 9959-1694. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, para condenar CLAUDIONOR MACEDO DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/10/1979, inscrito no RG 

n°1322425, natural de Ivinhema/MS, filho de Edson Macedo dos Santos e 

Maria Aparecida dos Santos, residente e domiciliado na Rua B, s/n°, 

Centro, Americana do Norte, Distrito de Tabaporã/MT, e ANDRÉ 

APARECIDO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/10/1991, 

natural de São José do Rio Claro, filho de José de Oliveira e Alzira 

Cavalheiro da Paixão, residente e domiciliado na Rua Canela, n°1348, 

Jardim das Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, como incursos nas penas 

do artigo 155, §4°, inciso IV do Código Penal.Passo a dosimetria da 

pena.Por imperativo legal, passo à análise das circunstâncias judiciais 

relacionadas no artigo 59 do Código Penal: (...) Em relação ao acusado 

ANDRÉ APARECIDO DE OLIVEIRA. No tocante à culpabilidade, verifica-se 

que a conduta do réu se exteriorizou pela simples consciência da 

infringência da norma penal, nada tendo a se valorar. Verifico que ele não 

registra antecedentes criminais (fls.93/94). Quanto à conduta social e a 

personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos 

para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, observo que eles não lhe 

favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em 

detrimento do patrimônio alheio, contudo, são inerentes ao tipo penal. 

Quanto às circunstâncias do crime, de igual maneira, são inerentes ao tipo 

penal. As conseqüências, por sua vez, são inerentes ao tipo. Diante de 

tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a 

circunstância atenuante referente à confissão espontânea, prevista no 

artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, todavia, deixo de reduzir em 

razão de a pena já se encontrar no mínimo legal. Na terceira fase da 

dosimetria, não se vislumbram causas de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatosDe acordo com o disposto no artigo 387, 

§2° do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, 

considerando que, no caso em comento, o cômputo do período de prisão 

cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de 

pena, deixo de efetuar a detração.O regime inicial de cumprimento da pena 

será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições.Contudo, analisando o artigo 44 do Código Penal, 

verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é 

primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência 

ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão 

das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a 

recuperação do condenado. Assim, determino a substituição da pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente 

na prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo 

Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de 

condenação e outra de limitação de final de semana, em local e horário a 

ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do artigo 150, da lei 

n°7210/84.Condeno o réu no pagamento de custas e despesas 

processuais. No tocante aos objetos apreendidos nos autos, defiro o 

pedido formulado à fl. 164, e determino a doação do aparelho de som, 

marca Toshiba apreendido nos autos e descrito à fl. 59, ao Conselho da 

Comunidade.Com exceção do cachimbo, que deverá ser destruído, 

determino a expedição de ofício ao Conselho da Comunidade para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste se há interesse nos demais objetos, 

caso em que deverão ser tomadas as devidas providências para sua 

entrega. Caso a resposta seja negativa, ou com o transcurso, in albis do 

prazo, determino, desde já, a destruição dos bens, uma vez que não mais 

interessam ao processo, nem são passíveis de doação. Transitada esta 

em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e 

expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente. 

Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 07 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189928 Nr: 11378-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

84257296100, Rg: 894.191, Filiação: Marlene Pereira da Silva e Carlos 

Pereira da Silva, data de nascimento: 04/11/1961, brasileiro(a), natural de 

Cafelândia-SP, casado(a), pedreiro, Telefone 66-9927-1628. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima qualificada para que compareça à 

secretária da 1ª Vara Criminal para informar os dados da conta bancária a 

ser transferido o valor pago a título de fiança,oportunidade que deverá ser 

INFORMADO que não comparecendo em um prazo de 30 (trinta) dias, não 

mais poderá levantar o referido valor.

Despacho/Decisão: Código nº 189928Vistos,Considerando que a decisão 

de fls. 65/68, deixou de dar destinação à fiança arbitrada à fl.26 e paga 

pelo acusado à fl. 27, chamo o feito à ordem para sanar referida 

irregularidade.No presente caso, tendo em vista que a decisão de fls. 

65/68 extinguiu a punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva, determino a devolução, ao réu, do valor 

pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo 

Penal.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, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 05 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 340959 Nr: 16660-17.2018.811.0015
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:MT - 

7229-B

 IPCD - Código Apolo 340959

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado por 

Mateus Pereira dos Santos, por intermédio de advogado, alegando, em 

síntese, possuir os requisitos para responder ao processo em liberdade, 

bem como estarem ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão 

cautelar (fls. 36/44).

O Ministério Público se manifestou, opinando pelo indeferimento do pleito 

(fls. 59/60-verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Compulsando os autos, não obstante os argumentos defensivos, 

inexistem elementos novos a autorizar o acolhimento do pleito, hábeis a 

modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial do acusado em 

preventiva (fls. 25/29), por estarem presentes as circunstâncias 

autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

No mais, o fato do acusado possuir atributos pessoais favoráveis não tem 

o condão de lhe conferir o direito à liberdade quando presentes as 

circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, conforme pacífico 

entendimento dos Tribunais Superiores.

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 

Mateus Pereira dos Santos.

Trasladem-se as fls. 24/28, 45/50, desta decisão, bem como da mídia 

digital à fl. 61 aos autos Código Apolo 341614 e, após, ARQUIVE-SE este 

feito.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado, 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, 14 de novembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 340935 Nr: 16647-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALLAN DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - 

OAB:24352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 340935

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por 

Allan de Araújo, por intermédio de advogado, alegando, em síntese, 

estarem ausentes as circunstâncias previstas para a manutenção de sua 

prisão cautelar, bem como possuir os requisitos para responder ao 

processo em liberdade (fls. 02/16).

O Ministério Público se manifestou às fls. 25/27, pelo indeferimento do 

pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico inexistirem elementos novos, 

hábeis a modificar a decisão prolatada às fls. 31/35 dos autos em apenso 

(Código Apolo 340136), que converteu a prisão flagrancial do acusado em 

preventiva, por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras 

previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Vale registrar que a prisão encontra-se fundamentada na garantia da 

ordem pública, diante da gravidade do delito e do modus operandi 

desempenhado na execução do crime, com duas causas de aumento.

Outrossim, nesse momento, há elementos suficientes para manutenção da 

segregação cautelar do acusado, sendo que as teses levantadas pela 

defesa serão analisadas na ação penal, em momento oportuno (instrução 

probatória).

No mais, o fato do indiciado possuir atributos pessoais favoráveis não tem 

o condão de lhe conferir o direito à liberdade quando presentes as 

circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, conforme pacífico 

entendimento dos Tribunais Superiores.

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 

Allan de Araújo.

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/MT, 14 de novembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

3º Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308784 Nr: 13897-77.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MICHAEL LANDGRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE MICHAEL LANDGRAF, Rg: 

2151830-0, Filiação: Julio Landgraf e Terezinha Izaura da Silva Landgraf, 

data de nascimento: 14/05/1991, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

convivente, garçom, serv. gerais, catador de raiz, Telefone 9964-8862 

-mãe. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 

12 de dezembro, p.f, ás 15h30min, Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado, na sala de audiência da Terceira Vara Criminal de Sinop – 

MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) Considerando que pelas informações 

obtidas junto aos parentes do apenado, este estaria a mais de 02 anos 

residindo no estado de Rondônia, porém não se sabendo exatamente o 

seu paradeiro naquela unidade da federação, não resta outra alternativa 

senão intimá-lo para audiência admonitória a realizar-se no dia 12 de 

dezembro, p.f. às 15h30min, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, é o 

que ora determino e 2) Saíram intimados a Defensora Pública e o 

representante do Ministério Público. Nada mais havendo para constar, 

determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a 

qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador 

designado para os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai 

devidamente lida e assinada pelos presentes.

Advertência: ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deverá o autor(es) do 

fato comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de advogado habilitado 

e, caso não tenha(m) condições para constituir patrono, deverá(ão) 

procurar a Defensoria Pública local, com antecedência à data da 

audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 14 de novembro de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 337740 Nr: 14588-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BRUNO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

Cód: 337740

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor Ismael dos Santos, inscrito na OAB/MT sob o nº 

21.747/0, para que apresente as contrarrazões, nos termos do artigo 588 

do CPP.

 Sinop - MT, 14 de novembro 2018.

Silvia Luiza Nunes Tagliari

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 334642 Nr: 1129-87.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14.783/MT

 Vistos etc. 1) Diante do que ficou grafado acima, redesigno a audiência 

de hoje para o dia 03 de dezembro, p.f., às 14h15min, devendo ser 

requisitado o reeducando junto a direção da penitenciaria bem como 

intimado o advogado e 2) Saíram intimados, o reeducando e o Promotor de 

Justiça. Intime-se o advogado (fl. 373). Nada mais havendo para constar, 

determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a 

qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador 

designado para os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai 

devidamente lida e assinada pelos presentes.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 306790 Nr: 12818-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BELINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 INTIMAÇÃO do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar os memoriais, conforme decisão de fl. 153.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 339079 Nr: 15461-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 INTIMAR o advogado do réu para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre o 

cálculo de pena elaborado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 340617 Nr: 16459-25.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GAMA DA SILVA, RUDICLEIA 

KLIPPEL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA PEREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.980, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - 

OAB:OAB-MT 21678, DIANA APARECIDA CENEDESE - OAB:17823/MT, 

LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Dando prosseguimento ao feito, cuidando-se de Ação Penal Pública que 

apura crime de tráfico de drogas em conexão com o crime de receptação 

(art. 180 do CP), deve-se observar o procedimento comum ordinário (art. 

396 e seguintes do CPP), porquanto mais consentâneo ao exercício da 

ampla defesa (STF ROHC nº 105.234/RS, j. 14.9.2010).Conforme já se 

pronunciou o c. STJ em situação análoga, "havendo conexão entre o ilícito 

previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e o disposto no artigo 12 da Lei 

10.826/2003 e no artigo 155, § 3º, do Código Penal, a observância do 

procedimento comum ordinário é medida que se impõe, já que o 

mencionado rito proporciona maiores condições de defesa ao recorrente" 

[RHC nº 60.415/SP, j. 17.9.2015].Diante disso, preenchidos os requisitos 

do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

em 06.11.2018 (fls. 04/05), dando o denunciado Wesley Gama da Silva 

como incurso nos crimes previstos nos artigos 33, caput", da Lei nº 

11.343/06 e 180 do CP.Em observância ao art. 396 do CPP, determino a 

citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.Transcorrido o prazo, não havendo resposta, desde já, 

nomeio defensor público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos, 

pelo prazo legal (art. 396-A, § 2º do CPP).Defiro os demais pedidos 

formulados pelo Ministério Público (f. 128).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337730 Nr: 14580-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, CLAUDILENE 

BARBOSA, ZAIR SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, IZAQUE DA SILVA - OAB:24447/O

 Certifique-se se os denunciados, devidamente notificados em 31.10.2018 

(f. 117) e 01.11.2018 (f. 114), apresentaram defesa prévia, conforme 

facultado em 16.10.2018 (f. 97).

Remetam-se as informações solicitadas pelo Desembargador Rondon 

Bassil Dower Filho, relator do HC nº 1012274-69.2018.8.11.0000, em 

06.11.2018 (fls. 128/130).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275904 Nr: 13655-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDÃO, 

EDERSON ARAUJO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 INTIMAR o(s) advogado(s) do(s) réu(s )para, no prazo sucessivo de 05 

dias, apresentar memoriais, conforme decisão de fls. 279/v

 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

 INTIMADO do advogado do réu para, no prazo de 05 dias, manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito, inclusive sobre o cálculo de 

pena de multa e manifestação ministerial de fls. 456/v.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum
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Intimação

Processo n. º 7290-53.2018.811.0002- CÓDIGO 535096-INTIMAÇÃO DA 

DRA. KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES, OAB/MT N.º 23227-O, 

para que tome ciência da seguinte Decisão: "Portanto, por inexistir 

qualquer indício de falta funcional eventualmente praticada pelos 

servidores, o arquivamento sumário é medida que se impõe. Por oportuno, 

registra-se que eventual conduta indevida do agente penitenciário deverá 

ser apurada pelo Gerente de Custódia, conforme determinado á fl. 8. 

Feitas essas considerações e, por inexistir qualquer outra providência a 

ser adotada pela Diretoria do Foro, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

SUMÁRIO do presente Pedido de Providências, nos termos do art. 13, §3º, 

inc. II, do Provimento n.º 05/2008/CM, com as baixas e anotações de estilo. 

Sem prejuízo da providência supra, cumpra-se o segundo parágrafo da 

decisão de fl. 08. Comuniquem-se aos reclamantes. P.R. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018. JONES GATTASS DIAS-Juiz de 

Direito Diretor do Foro."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 557469 Nr: 18815-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA APARECIDA 

CAMPOS - OAB:19.027/MT, PAULO PEREIRA LISBOA - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante dos fundamentos expostos, a autorização da lavratura do 

segundo traslado das Escrituras de Compra e Venda de Imóvel objeto 

deste feito é medida que se impõe. Feitas essas considerações, 

AUTORIZO a emissão do segundo traslado da Escritura de Compra e 

Venda de Imóvel lavrada, respectivamente, no livro nº 375, às fls. 

155/156, Vendedor: Jorge Massanobu Kuroyanagi e sua esposa Marilza 

Satuki Hiocoe Kuroyanagi e Comprador: Simão Gotthilf Doerl e livro nº 53, 

às fls. 59 e Comprador: Maria de Lourdes Silva, objeto da Nota de 

Devolução nº 0106/2018. P.R. Intimem-se. Comunique-se ao Tabelião 

Interino do Cartório do Segundo Ofício de Várzea Grande-MT. Após, 

arquivem-se.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

incabíveis na espécie. Por medida de celeridade e economia processual, a 

cópia da presente decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço 

n.º 2/2017/DF).

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006631-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. C. P. (REQUERENTE)

ANTONIO BENEDITO PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT0019246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1006631-27.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[BEM DE FAMÍLIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]; Certifico que não é possível expedir os ofícios, conforme 

determinado no r. despacho de id.15816978 tendo em vista que não há 

nos autos dados essenciais do “de cujus” (RG, CPF, data de nascimento, 

nome da mãe, pai), razão pela qual, intimo o d. patrono do autor para que 

os informe, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008181-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PALUDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

Vistos. I- Ad cautelam, oficie-se às Serventias Notarias e Registrais de 

Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, a fim de que se averigue a existência de 

bens imóveis em nome do de cujus. II- Proceda-se, do mesmo modo, a 

pesquisa via Sistema CEI - Central Eletrônica de Integração e Informações 

dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso. III- Sem 

prejuízo das determinações acima, manifestem-se as requerentes, via 

advogado(a), sobre o parecer ministerial lançado no evento n.º 16123766. 

IV- Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 66924 Nr: 2805-98.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUZIEL DOMINGOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduíno - OAB:13.587, ITAIANA APIO - OAB:16.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 294279 Nr: 14376-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR DA CUNHA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 330064 Nr: 26360-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISC, RSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLIN B. 
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FERREIRA - UNIVAG - OAB:8777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO- UNIVAG - 

OAB:MT 9.237, JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamente do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 274186 Nr: 17090-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUAN FELIPE PACHECO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:MT 18.222

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 531616 Nr: 5236-17.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPRDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920MT, YASMIN P. N. LOPES - OAB:21.335/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO, devidamente qualificado, ingressou 

com Ação de BUSCA E APREENSÃO DE MENOR COM PEDIDO LIMINAR em 

face de ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE ARAUJO, também identificada, 

pelas razões expostas na prefacial de fls. 4/16.

 O autor manifestou seu desinteresse em continuar com a ação, conforme 

se verifica pelo teor da petição de fls. 73/75.

É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado.

Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o desentranhamento dos 

documentos, mediante cópia nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 523328 Nr: 165-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YASMIN PINHO LOPES - 

OAB:OAB/MT 21335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO, devidamente qualificado, ingressou 

com Ação de BUSCA E APREENSÃO DE MENOR COM PEDIDO LIMINAR em 

face de ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE ARAPUJO, também identificada, 

pelas razões expostas na prefacial de fls. 4/11.

 O autor manifestou seu desinteresse em continuar com a ação, conforme 

se verifica pelo teor da petição de fls. 17/19.

É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado.

Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o desentranhamento dos 

documentos, mediante cópia nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 523062 Nr: 26207-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920MT, YASMIN PINHO LOPES - OAB:OAB/MT 21335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO, devidamente qualificado, ingressou 

com Ação de BUSCA E APREENSÃO DE MENOR COM PEDIDO LIMINAR em 

face de ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE ARAPUJO, também identificada, 

pelas razões expostas na prefacial de fls. 4/13.

 O autor manifestou seu desinteresse em continuar com a ação, conforme 

se verifica pelo teor da petição de fls. 63/65.

É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado.

Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o desentranhamento dos 

documentos, mediante cópia nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269276 Nr: 9715-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDC, LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENIL PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 385839 Nr: 2536-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAS, JVDS, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VANILDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938

 EXECUÇÃO DE alimentos

Processo nº 2536-73.2015.811.0002

código:385839

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO alimentos na qual NAYANE APARECDA SOUZA E 

JOÃO VITOR DE SOUZA E representados por sua mãe promovem em 

desfavor de josé vanildo pereira de souza.

 Conforme ás fls. 110, os exequentes, por meio de sua defensora pública 

informaram não terem mais interesse com prosseguimento do feito.

Parecer ministral ás fls. 112.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, onde se constata a inércia da parte interessada, 

aplica-se a regra constante do artigo 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, 

que dispõe:

 Art. 485. 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;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA QUE SEJA DADO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA. A extinção do processo por 

abandono da causa deverá ser precedida de intimação pessoal da parte 

interessada, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado da 

parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MG, Relator: Cabral da Silva, Data 

de Julgamento: 28/07/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10384100875390001 MG 

, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis 

/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014).

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Isento as partes requerentes de custas e emolumentos processuais, por 

ser beneficiaria de assistência judiciária gratuita.

 Revogo mandado de prisão as fls.101/101v.

Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 09 de novembro de 2018.

DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ de direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 328319 Nr: 24637-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERDS, VRDS, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima 

qualificado, de todo o teor do Pedido de Cumprimento de Sentença, cuja 

cópia segue anexa fazendo parte integrante, PARA QUE NO PRAZO DE 03 

(TRÊS) DIAS efetue o pagamento das três últimas prestações alimentícias 

que se encontram em atraso, correspondentes aos meses de (Novembro 

e Setembro/17 a Agosto/18), no valor de R$: 1.959,28 (Mil, Novecentos e 

Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), e mais as que se 

vencerem no curso da Ação (Súmula 309 STJ), prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, SOB PENA DE PRISÃO, bem como, 

CIENTIFIQUE-O, que será o título protestado (Art. 528, parágrafo 1º do 

CPC), aplicando-se no que couber, o disposto no Art. 517 do CPC

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400786 Nr: 11742-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSBDS, EBDL, LCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abrahan Lincoln de barros 

Ferreira ( UNIVAG) - OAB:8.777, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, UNIVAG - OAB:, VANESSA 

CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - OAB:OAB/MT-9175/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº11742-14.2015.811.0002 cód. 400786

VISTOS.

I- Tendo em vista que na data da audiência designada nestes autos – 

22/11/2018, este magistrado foi convocado pelo Tribunal Regional Eleitoral 

desse Estado, REDESIGNO a audiência para o dia 04/02/2018, às 14:00 

horas.

II- intimem-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande, 14 de novembro de 2018 .

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402370 Nr: 12604-82.2015.811.0002

 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: JOIRCE MAQUES DA SILVA, JULIA CAROLINE FLISSAK, 

BARBARA CAMILA FLISSAK GRAEFLING, PATRÍCIA GRASIELE FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO ESTEVO FLISSAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 
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OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002582-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGOSTINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAURADI FATIMA DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIA MAXIMIANA DA CUNHA (INVENTARIADO)

JOAO PEDRO RODRIGUES (INVENTARIADO)

ANTONIA DA GUIA E SOUZA SILVA (INVENTARIADO)

RENEDITA BOGES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

BENEDITA BORGES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO(A))

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1002582-74.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) intimar a parte inventariante 

através de seu advogado para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra as 

solicitações da PGE/MT. Várzea Grande/MT, 16 de novembro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000319-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. M. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

PAMELLA MIRANDA FRAGA OAB - 050.109.301-02 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DO AMARAL MOTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Número do Processo: 

1000319-35.2018.8.11.0002. Espécie: Alimentos c/c Guarda. 

Representante da Requerente: Pamella Miranda Fraga. Requerido: Bruno 

do Amaral Mota. Data e horário: sexta-feira, 29 de junho de 2018, 13 horas 

e 40 minutos. PRESENTES Conciliador(a): Ione Filomena dos Santos. 

Representante da Requerente: Pamella Miranda Fraga. Advogado: Luiz 

Augusto Arruda Custódio. Requerido: Bruno do Amaral Mota. Defensora 

Pública: Sandra Cristina Alves. Estudantes: Caroline Nascimento Bertasi, 

Daniele Akemi Miyoshi, Alfredo Martins de Barros Junior. OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência com as formalidades legais, foi constatada a presença 

de ambas as partes. As partes conjuntamente requerem a suspensão dos 

autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Ione Filomena dos Santos, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Ione Filomena dos Santos Conciliadora Pamella 

Miranda Fraga Luiz Augusto Arruda Custódio Representante da 

Requerente Advogado Bruno do Amaral Mota Sandra Cristina Alves 

Requerido Defensora Pública

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006580-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS MENDONÇA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE Nº 1006580-16.2018.8.11.0002 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 de10 (dez dias Várzea Grande/MT, 17 

de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007754-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE DOS SANTOS ROSA OAB - MT16456/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. P. (REQUERIDO)

 

1007754-94.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) INTIMAR a parte autora para 

que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente o despacho ID 

15634762 Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

GESSI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI (RÉU)

 

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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _30 ____Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 

1002786-84.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Regime de Bens Entre os Cônjuges]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE DA SILVA ALENCAR Endereço: RUA WEIMAR 

TORRES, 100, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-035 Nome: GESSI DE OLIVEIRA Endereço: RUA WEIMAR 

TORRES, 100, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-035 POLO PASSIVO: Nome: SERVICOS REGISTRAL E 

NOTARIAL DO CRISTO REI Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-090 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

quem possa interessar FINALIDADE: Jose da Silva Alencar, brasileiro, 

casado em regime de separação total de bens com Gessi de Oliveira 

Alencar, vem requerer a ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS , SENDO que 

contraíram matrimonio em 29/novembro/2012 adotando o regime de 

separação total de bens, na constância da casamento adquiriam um 

terreno, sendo que o sr Jose da silva Alencar com medo de lhe ocorre um 

mal súbito por conta da idade mais de 60 ano deseja alterar o regime de 

bens para a segurar o bem estar de sua esposa Sra Gessi de Oliveira 

Alencar, pelos fatos narrados os autores desejam alterar o atual regime 

de bens Separação total de bens para regime de comunhão parcial de 

bens, pleiteiam a Justiça Gratuita, e que seja homologada a alteração do 

regime de bens de separação total de bens no casamento para regime da 

comunhão parcial de bens. 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, 21 de novembro de 
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2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE ANGELA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - MT10814/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE GONCALVES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _10____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1000851-77.2016.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FELICIDADE ANGELA GONCALVES 

Endereço: RUA ANTONIO LINO, 14, (LOT U MONTEIRO), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-832 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ 

FELIPE GONCALVES DA SILVA Endereço: RUA ANTONIO LINO, 14, (LOT 

U MONTEIRO), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-832 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) quem possa interessar FINALIDADE: 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO do 

Sr. LUIZ FELIPE GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 85, da Lei 13.146/2015, Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis nomeando como sua curadora, a requerente Felicidade 

Ângela Gonçalves, também qualificada nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da 

lei.Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, 

no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) 

meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, 

do CPC.P. R. I. Lavre-se o termo de curatela Isento de custas (Id. 

6131243). Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição. 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, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 21 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.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002973-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. X. D. F. P. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/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. 1002973-29.2017.811.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 14309882), no tocante a 

majoração da pensão alimentícia para o filho menor de idade. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Oficie-se ao empregador do acordante (Id. 13481356) para 

que proceda ao desconto em folha de pagamento. P. R. I. Isentos de 

custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

BEATRIZ RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE MOURA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002480-86.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

decurso do prazo de suspensão do processo, intime-se a Inventariante, 
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por Advogado, para cumprir a decisão contida no Id. 2978923, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Decorrido, não havendo 

manifestação, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 375009 Nr: 23043-89.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonia Rosana Perin - 

OAB:11.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELY RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:22.546

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407805 Nr: 15518-22.2015.811.0002

 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: VDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONE SEBASTIÃO DA MATA, Cpf: 

03750364150, Rg: 2119531-5, Filiação: Aurita Sebastiana da Mata e Diogo 

Pereira da Mata, data de nascimento: 10/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, catador - servente, Telefone (65) 9927-1769. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 1.583 e seguintes do Código Civil e art. 32 e seguintes 

da Lei nº. 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição 

inicial para o fim de deferir a guarda dos menores S. C. da C. M., W. D. da 

C. M. e D. W. da C. à autora, Sra. VILMA DOMINGAS DA CRUZ de forma 

definitiva.O pai poderá ter contato com os filhos de forma livre, na 

residência da genitora.Demais períodos como anotado na fundamentação. 

P. R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, bem ainda ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 900,00 (novecentos reais), em favor da Defensoria 

Pública.Lavre-se termo de guarda em favor da Sra. Vilma Domingas da 

Cruz. Oficie-se para a Secretaria de Assistência Social do Município 

requisitando avaliação da família para inclusão em projetos assistenciais, 

de modo que os filhos possam ficar sob o convívio materno, inclusive 

incluindo as crianças em atividades extracurriculares ou cursos, se o 

caso, de modo que permaneçam na escola em período integral para que a 

mãe possa trabalhar e ter os filhos consigo ao sair do trabalho.Extraia-se 

cópia dos autos, com posterior remessa à Promotoria de Justiça que atua 

junto a Infância e Juventude, em virtude da “fuga” ou “desaparecimento” 

da adolescente Schirller (fls. 16), para adoção das providências cabíveis 

(as informações a respeito constam do depoimento da genitora, sendo que 

os áudios deverão ser encaminhados à Promotoria, em 

cópia).Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 27 de Abril de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELY MARINHO, 

digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453384 Nr: 13385-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA PAULA GOMES, Cpf: 

01921777109, Rg: 18179169, brasileiro(a), solteiro(a), cozinheira, 

Telefone 93211802. 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, 14 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 444997 Nr: 9396-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRCADS, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BORGES MESQUITA 

DE LIMA - OAB:19547/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos autos reqeureno o que 

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231217 Nr: 11397-58.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCMrPsgVADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIO DONAL SPALATTI, para devolução dos 

autos nº 11397-58.2009.811.0002, Protocolo 231217, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 323322 Nr: 19720-13.2013.811.0002

 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: ELAINE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MELO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 660 de 730



 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias, cumpra a solicitação de fls. 71, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 347224 Nr: 13619-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSC, DAMIANA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:MT 16.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a inventariante para que no prazo de 10 

(dez) dias , dê andamento ao feito, sob pena d extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 35084 Nr: 4387-41.2001.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA WANESSA DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 92579 Nr: 2212-98.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACB, ACN, RSC, FJCS, MACD, HACF, LRMC, 

TC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MARICATO LOLATA - OAB:45192, Daniel Messias Mendes - 

OAB:31.927 OAB/PR, Eduardo Ayres Diniz de Oliveira - OAB:31.929 

OAB/PR, MAURÍNIO SANTANRÉM ANDRÉ - OAB:57.620 OAB/MG

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao feito, requerendo o 

que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 390092 Nr: 5377-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KANANDA PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS, 

KAROLAYNE YASMIN RIBEIRO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 423986 Nr: 24107-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 372882 Nr: 21484-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDSBDM, ACFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO NUCLEO DE ALTA FLORESTA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a autora através de seu advogado para 

que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao feito, requerendo o que 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402123 Nr: 12458-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Polizei - OAB:19.636

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a exequente através de sua advogada, 

para que no prazo de 10 (dez, manifeste nos sobre os documentos 

juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402124 Nr: 12459-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 403840 Nr: 13340-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSA, MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 
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BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTÔNIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2.638

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 264290 Nr: 3673-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMCDC, RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:, GRACIELLY ALVES DA CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao feito sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 369371 Nr: 18965-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDSC, VCDSC, EDNA REGINA DE SOUZA JOÃO, 

BLDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA COSTA SOTO - 

OAB:18.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Univag - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 288505 Nr: 7961-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDB, JUDIRLEIA SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO VIANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 300129 Nr: 20769-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT, LEANDRO 

RODRIGUES RIBEIRO PINTO - OAB:21525/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao feito, requerendo o 

que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371162 Nr: 20294-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADDO, CADDO, LPDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417/MT, ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0, RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - OAB:23.101

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002018-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. P. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. S. A. D. M. (TESTEMUNHA)

J. O. M. (TESTEMUNHA)

M. L. D. S. (TESTEMUNHA)

 

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 _20__ DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1002018-95.2017.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 5.400,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JANAINA 

SIMONELLI GUIA DE SOUZA Endereço: RUA PAPA JOÃO PAULO, 

QUADRA 38, N 28, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-280 POLO PASSIVO: Nome: HEBIO ROCKER PALOPOLI 

NANTES Endereço: AVENIDA BEIRUTE, 336, LOTEAMENTO MONTE 

LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-310 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: Janaina Simonelli 

Guia de Souza Brum, qualificada nos autos ajuizou a ação de investigação 

de paternidade em face de Hebio Rocker Palopoli Nantes, dos fatos a autor 

por aproximadamente por 2 anos, precisamente de março de 2011 e 

terminaram no começo de 2013 dessa união nasceu a menor H.S.G.S 

nascida em 27/outubro/2012, segundo a genitora o primeiro filho foi 

registrado no nome do requerido o segundo filho a menor H.S.G.S não foi 

registrado em nome do pai alega pro falta de tempo, sendo que não 

havendo mais meios de tentar fazer reconhecer a paternidade de forma 

amigável, que seja citado o requerido bem como deferido pedido de justiça 

gratuita e julgado procedente a ação DECISÃO: VISTOS etc. Defiro como 

requerido (Id. 11631308). 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 I 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 UNIVAG 

para proceder à defesa do réu citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC) 

Com a defesa, diga a autora e o Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 
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contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005858-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PATRICIO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALMEIDA DE MIRANDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1005858-79.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 16:30horas. 

Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003019-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003019-81.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SIMONE MONTIEL DA COSTA 

REQUERIDO: WALTER CARDOSO SANTOS Vistos etc. Inicialmente, acolho 

a emenda procedida no id. n. 12926153, razão pela qual determino que a 

serventia deste juízo proceda a retificação do valor da causa junto ao PJE. 

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça postulado na inicial, 

INDEFIRO-O, uma vez que não há demonstração minimamente convincente 

de que a requerente não tem condições de pagar as custas do processo, 

sem prejuízo próprio (Art. 99, §2º, do CPC/2015), assim, como as 

circunstâncias objetivas não demonstram que a autora não tenha 

capacidade econômica atual e suficiente para suportar os encargos 

financeiros do processo, com apoio na regra do art. 5º, da Lei nº 

1.060/50. Denota-se dos autos, que o patrimônio do casal perfaz o 

montante de R$ 982.360,00 (novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e 

sessenta reais), de modo que a simples afirmação da autor de que não 

possui condições de arcar com as custas processuais, não é suficiente 

para a concessão da gratuidade de justiça. Envereda-se por este talho a 

jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 

7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência 

judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no 

Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008). AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 

(STJ AgRg no Ag 925.756/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).” Contudo, 

levando-se em consideração o Princípio Constitucional do livre acesso à 

Justiça, insculpido no art. 5º, XXXV, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais consoante o disposto no art. 98, §6º do CPC/2015 c/c os §§ 

6º e 7º do art. 468 da CNGC Judicial, que assim dispõe: § 6º O juiz, atento 

às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o 

pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Com essas considerações, 

DEFIRO ex offício o parcelamento das custas processuais, fixando-o no 

prazo máximo de 6 (seis) vezes, consoante a determinação expressa da 

CNGC supracitada. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias comprove nos autos o respectivo recolhimento, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 290 do 

CPC/2015. Decorrido o termo, certifique-se e concluso. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito
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S. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. (REQUERIDO)
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serventia deste juízo proceda a retificação do valor da causa junto ao PJE. 

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça postulado na inicial, 

INDEFIRO-O, uma vez que não há demonstração minimamente convincente 

de que a requerente não tem condições de pagar as custas do processo, 

sem prejuízo próprio (Art. 99, §2º, do CPC/2015), assim, como as 

circunstâncias objetivas não demonstram que a autora não tenha 

capacidade econômica atual e suficiente para suportar os encargos 

financeiros do processo, com apoio na regra do art. 5º, da Lei nº 

1.060/50. Denota-se dos autos, que o patrimônio do casal perfaz o 

montante de R$ 982.360,00 (novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e 

sessenta reais), de modo que a simples afirmação da autor de que não 

possui condições de arcar com as custas processuais, não é suficiente 

para a concessão da gratuidade de justiça. Envereda-se por este talho a 

jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 

7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência 

judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no 

Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008). AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 

(STJ AgRg no Ag 925.756/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).” Contudo, 

levando-se em consideração o Princípio Constitucional do livre acesso à 

Justiça, insculpido no art. 5º, XXXV, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais consoante o disposto no art. 98, §6º do CPC/2015 c/c os §§ 

6º e 7º do art. 468 da CNGC Judicial, que assim dispõe: § 6º O juiz, atento 

às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o 

pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Com essas considerações, 

DEFIRO ex offício o parcelamento das custas processuais, fixando-o no 

prazo máximo de 6 (seis) vezes, consoante a determinação expressa da 

CNGC supracitada. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias comprove nos autos o respectivo recolhimento, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 290 do 

CPC/2015. Decorrido o termo, certifique-se e concluso. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005606-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA (RÉU)

Luiz Eduardo Figueiredo Guimarães (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005606-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ELIANE NUNES DE CARVALHO 

RÉU: LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, SOLANGE CHRISTINE 

ARRUDA FAVA Vistos etc. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 

do Código de Processo Civil, intimem-se às partes, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das provas que pretendem 

produzir. Cumprida a determinação, desde já determino que a secretaria 

deste Juízo designe audiência de Instrução e Julgamento de acordo com a 

disponibilidade de pauta deste Juízo, intimando-se às partes com as 

formalidades de praxe. Consigno que cabe ao (s) Advogado (a) (s) 

INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) por ele (s) arrolada (s), a teor 

do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao Juízo, nos termos do §4º do 

mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus procuradores para o devido 

comparecimento. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005606-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA (RÉU)

Luiz Eduardo Figueiredo Guimarães (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005606-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ELIANE NUNES DE CARVALHO 

RÉU: LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, SOLANGE CHRISTINE 

ARRUDA FAVA Vistos etc. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 

do Código de Processo Civil, intimem-se às partes, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das provas que pretendem 

produzir. Cumprida a determinação, desde já determino que a secretaria 

deste Juízo designe audiência de Instrução e Julgamento de acordo com a 

disponibilidade de pauta deste Juízo, intimando-se às partes com as 

formalidades de praxe. Consigno que cabe ao (s) Advogado (a) (s) 

INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) por ele (s) arrolada (s), a teor 

do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao Juízo, nos termos do §4º do 

mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus procuradores para o devido 

comparecimento. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005606-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ELIANE NUNES DE CARVALHO 

RÉU: LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, SOLANGE CHRISTINE 

ARRUDA FAVA Vistos etc. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 

do Código de Processo Civil, intimem-se às partes, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das provas que pretendem 

produzir. Cumprida a determinação, desde já determino que a secretaria 

deste Juízo designe audiência de Instrução e Julgamento de acordo com a 

disponibilidade de pauta deste Juízo, intimando-se às partes com as 

formalidades de praxe. Consigno que cabe ao (s) Advogado (a) (s) 

INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) por ele (s) arrolada (s), a teor 

do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao Juízo, nos termos do §4º do 

mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus procuradores para o devido 

comparecimento. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005606-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005606-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ELIANE NUNES DE CARVALHO 

RÉU: LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, SOLANGE CHRISTINE 

ARRUDA FAVA Vistos etc. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 

do Código de Processo Civil, intimem-se às partes, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das provas que pretendem 

produzir. Cumprida a determinação, desde já determino que a secretaria 

deste Juízo designe audiência de Instrução e Julgamento de acordo com a 

disponibilidade de pauta deste Juízo, intimando-se às partes com as 

formalidades de praxe. Consigno que cabe ao (s) Advogado (a) (s) 

INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) por ele (s) arrolada (s), a teor 

do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao Juízo, nos termos do §4º do 

mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus procuradores para o devido 

comparecimento. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Luiz Eduardo Figueiredo Guimarães (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005606-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ELIANE NUNES DE CARVALHO 

RÉU: LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, SOLANGE CHRISTINE 

ARRUDA FAVA Vistos etc. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 

do Código de Processo Civil, intimem-se às partes, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das provas que pretendem 

produzir. Cumprida a determinação, desde já determino que a secretaria 

deste Juízo designe audiência de Instrução e Julgamento de acordo com a 

disponibilidade de pauta deste Juízo, intimando-se às partes com as 

formalidades de praxe. Consigno que cabe ao (s) Advogado (a) (s) 

INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) por ele (s) arrolada (s), a teor 

do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao Juízo, nos termos do §4º do 

mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus procuradores para o devido 

comparecimento. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004133-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. K. F. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1004133-55.2018.8.11.0002 Certidão de 

Impulsionamento Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, para 

no prazo de 05 (cinco) dias especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as. Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 2018. Aécio da 

Silva Miranda Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291440 Nr: 11169-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS, GCDS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIELY COELHO DA SILVA, Filiação: 

Claudemir da Silva e Rosilene Coelho da Silva, data de nascimento: 

14/11/2000, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), menor e 

atualmente em local incerto e não sabido ROSILENE COELHO DA SILVA, 

Cpf: 01893997162, Rg: 18552773, Filiação: Maria de Lourdes Joaquim 

Coelho e Clovis Coelho, data de nascimento: 03/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Nova Esperança-PR, casado(a), doméstica, Telefone 36943215. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

para que manifeste o que de direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de novembro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331124 Nr: 27413-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVL, CVL, WMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MELISSA VITORIA LANA, Rg: 26303981, 

Filiação: Wanessa Marques dos Santos Lana e Reginaldo Correia de Lana, 

data de nascimento: 23/01/2006, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido WANESSA 

MARQUES DOS SANTOS LANA, Cpf: 00274375150, Rg: 1665095-6, 

Filiação: Davi Pires dos Santos e Elisa Helena Marques dos Santos, data 

de nascimento: 15/09/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

divorciado(a), do lar, Telefone 96725330. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

para que manifeste interesse.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de novembro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277534 Nr: 21072-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 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): DENISE DO NASCIMENTO MAGALHÃES, 

Cpf: 02040431152, Rg: 16077938, Filiação: Decio Elio da Costa Magalhães 

e Beata Rodrigues do Nascimento Magalhães, data de nascimento: 

24/02/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, Telefone 

92221741. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

para que manifeste o que de direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de novembro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007562-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007562-64.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RONALDO SA PEREIRA RÉU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos... Por não 

verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar sobre os danos morais alegados pela autora, bem como, a culpa da 

ré e o nexo de causalidade no atraso da viagem. Já intimadas as partes as 

partes para indicar provas, apenas o réu se manifestou, pedindo a oitiva 

de testemunhas. Defiro a prova do réu e para colheita da prova oral, 

oportunidade em que também tomarei os depoimentos das partes como 

prova do juízo (CPC, art. 361, II), designo audiência de instrução e 

julgamento para 12/02/2019, às 17:00 horas. Consigo ainda, que caberá 

ao advogado da parte autora informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007767-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 08:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009, por hora de chegada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007767-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 08:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009, por hora de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ANTONIO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 08:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009, por hora de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ANTONIO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 08:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 
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rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009, por hora de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001888-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001888-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010130-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FELICIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE EMBALAGENS CENTRO LTDA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010130-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDECY FELICIANO DE OLIVEIRA RÉU: COMERCIO DE 

EMBALAGENS CENTRO LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA Vistos... 

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 

98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a suposta cobrança ou a manutenção do 

nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores e protestos, pois 

aduz que o apontamento deu-Se dívida que não reconhece (Id. nº 

16509941), tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão 

de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito e protestos até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR a expedição de ofício ao 1º Serviço Notarial e Registral de 

Várzea Grande, para que SUSPENDA no prazo de 48 horas os efeitos do 

protesto levado a efeito sob o título da Espécie DMI, de nº1270, com 

vencimento 13/07/2012, no valor R$ 110,00, sacadas em favor de 

COMERCIO DE EMBALAGEM CENTRO LTDA, apresentada pelo BANCO DO 

BRASIL S.A, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (pelo 

prazo de 30 dias). 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 20/02/2019, às 09:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010102-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010102-51.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: GENERAL MILLS 

BRASIL ALIMENTOS LTDA. 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 20/21/2019, às 

10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010107-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA JOSEFA PEREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010107-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZA JOSEFA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Por se tratar de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL C/C PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

LIMINAR, proposta pelo LUIZA JOSEFA PEREIRA, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos artigos 62 e 

64 ambos do CPC. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor de uma da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta 

Comarca, conforme digressão do art. 64, § 1o e § 3o, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Decorrido o prazo recursal, 

remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens, 

anotando-se as baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009399-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

MARCIA ANTONIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PAPA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009399-23.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS JOSE DE MORAES CAMPOS, MARCIA ANTONIA 

FERREIRA RÉU: WALTER PAPA DOS SANTOS Vistos... Trata-se de pedido 

de antecipação da tutela apresentado pelos autores, alegando que 

adquiriu adquiriram o imóvel matriculado sob o nº. 5193, junto ao 1º CRI de 

Várzea Grande (apto 31 do Edíficio San Rafael, pertencente ao 

Condomínio Residencial Santa Monica Park), em 03/11/1986, conforme 

consta na matrícula na Id nº 15973310. Alegam os autores década de 90 

(noventa) os mesmos, inexperientes com relação às exigências legais do 

direito imobiliário, alienaram o imóvel ao Requerido, Walter Papa dos 

Santos, através de um contrato de compra e venda particular, outorgando 

no ato ao comprador a posse do bem, sem que fosse imediatamente 

lavrada a escritura pública e averbada na matrícula. Com efeito, o referido 

instrumento particular de compra e venda se perdeu após tantas décadas, 

tomando conhecimento os Autores, que o Sr. Walter Papa dos Santos não 

havia procedido à devida transferência do imóvel junto ao CRI em razão de 

ter sido citados da ação de execução, autuada sob o nº. 

8030864-03.2017.811.0002, em trâmite pelo Juizado Especial Cível do 

Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida pelo 

Condomínio Residencial Santa Monica Park - inscrito no CNPJ sob o nº 

01.978.220/0001-57, para cobranças das taxas condominiais. Tem-se 

ainda como comprovado a ciência da transação entre as partes em razão 

de ser as taxas condominiais do imóvel, há muito tempo, expedidas em 

nome do Comprador-Requerido, senão vejamos através das notificações 

acostadas em outro processo, encaminhadas no ano de 2014 e 2015, 

ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, ao Sr. Walter Papa dos Santo. SÃO OS 

FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO Recebo o pedido na forma do art. 

300, do NCPC, ou seja, tutela de urgência, sendo mister a demonstração 

de dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos, sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória. Pela análise dos fatos e 

documentos vejo que as partes firmaram contrato de compra e venda de 

Com efeito, o referido instrumento particular de compra e venda se perdeu 

após tantas décadas, tomando conhecimento os Autores, que o Sr. Walter 

Papa dos Santos não havia procedido à devida transferência do imóvel 

junto ao CRI em razão de ter sido citados da ação de execução, autuada 

sob o nº. 8030864-03.2017.811.0002, em trâmite pelo Juizado Especial 

Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida pelo 

Condomínio Residencial Santa Monica Park - inscrito no CNPJ sob o nº 

01.978.220/0001-57, para cobranças das taxas condominiais. Tem-se 

ainda como comprovado a ciência da transação entre as partes em razão 

de ser as taxas condominiais do imóvel, há muito tempo, expedidas em 

nome do Comprador-Requerido, conforme comprovante inserido nos autos 

da Id.nº.15973329. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada por 

ocasião do julgamento da lide. Consigno, também, que autor quem vendeu 

o imóvel para parte ré, no entanto não foi regularizada a sua 

transferência. Analisando os autos verifico na Id. nº. 5973322, que foi 

realizado boletim junto a prefeitura de Várzea Grande da notificação de 

venda. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também 

resta demonstrado, caso tenham os réus/reconvintes que aguardar o 

trâmite processual sofrerão maiores prejuízos, o que vislumbro em face da 

informação de que o há risco de serem obrigados ao pagamento de outros 

valores em atraso, referente as taxas condominiais. Assim, o que por 

certo vem causando-lhe prejuízos, configurando o segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR que o requerido providencie à lavratura da 

escritura, bem como sua averbação junto à matrícula do imóvel alienado 

indicado no Id. nº.15973310, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 5.000,00 (quinhentos reais). 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 20/02/2019, às 14:00 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 277460 Nr: 21031-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINA CAETANO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOSD PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 
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RETORNO DOS AUTOS DO TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391380 Nr: 6148-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DA SILVA ZEMETHEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:129818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 CERTIFICO que analisando o processo, constatei que o comprovante de 

pagamento de depósito judicial juntado a fl.124-verso não se refere a 

estes autos, ficando consignado que no mencionado comprovante consta 

a informação que se refere ao Processo nº 26701-77.2009.811.0041 que 

tem como Autor Jairo Luiz Cavalheiro Limberge e Réu Porto Seguro Cia 

Seguros.

Ante o relatado, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO dos 

(as) advogados das partes para, no prazo de cinco (05) dias, 

manifestarem acerca da indicada informação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390238 Nr: 5486-55.2015.811.0002

 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: ALESSANDRA FERNANDES PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADOR DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para fornecer seus 

dados bancários para expeedição de alvará

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377458 Nr: 24884-22.2014.811.0002

 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: SORAYA REGINA FARIA LEAL E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RONI DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RAMALHO DA 

CRUZ - OAB:14.356/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384194 Nr: 1523-39.2015.811.0002

 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: ANDERSON WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344565 Nr: 11553-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MARIA DUMONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:OAB/MT 6.735

 Processo nº 11553-70/2014. (Cód. 344565)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇAO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA proposta por IRACEMA MARIA DUMONT em 

desfavor UNIMED CUIABÁ- COOPERTIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Informa o devedor às fls. 324/330 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 331/334 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 331/334, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383137 Nr: 826-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DE SOUZA MEZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:MT 12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB /MT 13.245-

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411120 Nr: 17267-74.2015.811.0002

 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: MARCOS AURÉLIO DUARTE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 17267-74/2015. (Cód. 411120)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por 

MARCOS AURÉLIO DUARTE LOPES em desfavor CLARO S.A.

Informa o devedor às fls. 137/142 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 144/148 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 144/148, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.
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INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438235 Nr: 5843-98.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEU DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 57160

 Conforme reagendado pelo perito Cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

redesignada para o dia 17 de dezembro de 2018, às 08:00 horas no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338318 Nr: 6561-66.2014.811.0002

 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: EDILSON MONTEIRO LIMA, ARBET LUIS MONTEIRO DA 

SILVA, ALBERT LUCAS MONTEIRO DA SILVA, ELLEN CRISTINA 

MONTEIRO DA SILVA, NAIA DA SILVA PEREIRA, KATIA REGINA 

MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARBETI ANTONIA MONTEIRO BORGES, 

OSVALDO DE SOUZA BORGES, FILOMENA NELI DE MOURA KELM, ATILA 

MONTEIRO BORGES, MARIA DE LOURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:MT 14.760/O, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:17049/MT, OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO 

- OAB:6002, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033

 Processo 6561-66.2014 Código 338318

Vistos...

Indefiro a preliminar de falta de interesse processual visto que a ação tem 

caráter ordinário como já defini em audiência; ressalvo que a denunciação 

a lide é figura atinente a parte que é acionada a ré e não a autora o que é 

sem sentido o dito na impugnação; no mais para seguimento do processo 

dou o como saneado e coadunando com as provas já apresentadas 

testemunhais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/02/2019 as 17:00 hs. Providencie o autor a intimação de suas 

testemunhas, conforme rol já apresentado;

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282536 Nr: 1347-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GALIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 1347-65.2012.811.0002, Protocolo 

282536, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1009158-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (EMBARGADO)

MARIA JOSE BARRETO RAMIRES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009158-83.2017.8.11.0002. 

EMBARGANTE: ANTONIO ORTUGNO RUSSO EMBARGADO: AFONSO NEI 

FONTES RAMIRES, MARIA JOSE BARRETO RAMIRES Vistos... Em que 

pese a manifestação e documentos juntados pelo embargado, entendo 

que para evitar maiores prejuízos, necessário se faz a realização de 

audiência de Justificação Prévia para apuração da posse real do 

embargante, oportunidade em que este trará suas testemunhas para 

tomada de depoimento. Por verificar que o embargado já foi citado, 

determino que seja intimado para comparecer à audiência, em que poderá 

intervir desde que por intermédio de advogado (CPC, art. 562). Para tanto, 

designo audiência para o dia 26/11/2018, às 15:00 horas, e por cautela, 

suspendo os efeitos da liminar de manutenção de posse concedida à Id. 

nº 11201188 - Pág. 1-2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009216-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009216-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA RÉU: 

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP Vistos... Recebo a 

emenda retro juntada. Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no 

prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, 

§ 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer 

embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008853-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA JACINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008853-65.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

ADRIANA JACINTO Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito 

em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010162-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JARDIM IMPERIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Garcia de Oliveira (RÉU)

ALINA EUSTACIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010162-24.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JARDIM IMPERIAL RÉU: JOÃO 

GARCIA DE OLIVEIRA, ALINA EUSTACIA DE OLIVEIRA Vistos... A 

Constituição Federal assegurou dentre os direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de assistência jurídica na forma integral e 

gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Como bem elencado pela autora, existe a possibilidade da simples 

declaração de que trata o art. 98 do CPC para concessão do benefício da 

gratuidade judiciária. No entanto, incumbe ao magistrado decidir, por meio 

dos documentos apresentados, se o litigante tem condições ou não de 

arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Nesse 

sentido, verifico de plano não estar comprovada a sua suposta 

hipossuficiência financeira da parte autora, ante a ausência de 

documentos. DESSA FORMA, rejeito o pedido, 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010230-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GILBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

KATIA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010230-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARLOS GILBERTO DOS SANTOS, KATIA CRISTINA 

FERREIRA DE CARVALHO RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA, MARIA 

BARROS DA SILVA Vistos... Emende o autor a inicial, juntando aos autos 

planta do imóvel e memorial descritivo da área discutida, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010240-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO JOSE BASTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010240-18.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: 

LAURO JOSE BASTOS Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010225-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430/O 

(ADVOGADO(A))

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010225-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIZEU VIEIRA DE ALMEIDA RÉU: INSS Vistos... Em se 

tratando de ação movida em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a incompetência deste juízo, 

eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – 

caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste 

modo, este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da 

lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA 

FAZENDA PÚBLICA, a quem compete processar e julgar causas cíveis em 

que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 

62, § 1º, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010252-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010252-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDIVINO TAVARES PIMENTEL RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A istos... Por verificar a 

existência de outras 03 ações junto à 2ª Vara Cível desta Comarca, que 

se julgadas separadamente podem causar risco de prolação de decisões 

conflitantes e contraditórias, necessário se faz o envio destes autos 
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àquele juízo. Dessa forma, CONHEÇO DA CONEXÃO DE AÇÕES, 

DECLARANDO ESTE JUÍZO COMO INCOMPETENTE PARA PROCESSO E 

JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, POR PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 2a 

VARA CÍVEL DESTA COMARCA. Por consequência, nos termos do art. 55, 

§3º do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para 

onde estes autos deverão ser encaminhados e redistribuídos em apenso 

ao feito n.º 1008447-78.2017.811.002, 1000225-87.2018.811.0002 e 

1000826-93.2018.811.0002, após as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTUNES REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT0011520A 

(ADVOGADO(A))

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001985-42.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCAS ANTUNES REZENDE RÉU: BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PESCADOS LTDA - ME S E N T E N Ç A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por LUCAS ANTUNES REZENDE, devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor de BENEFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE PESCADOS LTDA., também qualificada, que, em síntese, informa e 

pleiteia o seguinte: Alega ser credora da ré da importância atualizada de 

R$ 112.783,74, referente às notas fiscais n.º 127, de R$ 44.000,00, 

vencida em 10.04.2016, n.º 131, de R$ 58.000,00 e valor cobrado de R$ 

39.525,20, vencida em 10.04.2016 e n.º 133, de R$ 26.400,00, vencida em 

06.05.2016. Diz que as notas referem-se a à venda de produtos 

pesqueiros entregue à ré, cujos pagamentos não foram honrados por 

referida empresa, a despeito das diversas vezes em que foi procurada. 

Diz, inclusive, que notificou extrajudicialmente a ré. Requer a condenação 

da ré ao pagamento do valor atualizado, ou seja, R$ 112.783,74 (cento e 

doze mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), 

bem como, indenização por danos morais referentes aos honorários 

advocatícios contratados, de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial 

juntou instrumento procuratório e substabelecimento (Id. 1950691) e 

demais documentos). Designada audiência de conciliação e não havendo 

acordo, ofertou a ré a contestação no Id. 4805541, arguindo não ter 

realizado pedido junto ao autor, tão pouco, ter recebido as mercadorias 

indicadas nas notas, inclusive, sequer foram acostas as faturas e 

duplicatas das notas fiscais, tão pouco, comprovante de transporte 

(conhecimento rodoviário ou romaneio). Impugna os comprovantes de 

entrega, dizendo que os respectivos canhotos apresentam assinaturas 

grosseiras e divergentes entre si. Consigna, também, não ter outorgado 

poderes a quem os subscreveu. Por não ter havido relação comercial, tão 

pouco, entrega de produtos, requer sejam julgados improcedentes os 

pedidos da inicial. Impugnação no Id. 5559768, acompanhada de 

documentos, em que requer a condenação da ré ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé. Saneador no Id. 11045632 e termo de audiência de 

instrução e julgamento no Id. 12375763, sendo oferecidos memoriais pelo 

autor (Id. 12498859) e pela ré (Id. 12409971), vindo-me os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de ação de cobrança, alegando o autor que forneceu à ré 03 

(três) carregamentos de peixe pescado, todavia, a ré não procedeu com o 

pagamento nas datas de vencimento. DOS FATOS Após detida análise 

dos autos, entendo que o autor demonstrou de forma satisfatória o direito 

invocado. Consta na inicial notas fiscais e comprovantes de entrega de 

mercadorias devidamente datados e assinados pelo recebedor. Esses 

documentos foram impugnados pela ré, ao argumento de que as 

assinaturas são distintas entre si e grosseiramente lançadas, além do que 

não teria havido qualquer negociação entre as partes a amparar a 

cobrança. Inobstante tratar-se de alegação de cunho negativo, a ré não 

fez prova qualquer da inexistência de relação jurídica, ônus que lhe cabia 

à luz do que dispõe o art. 373, II, do NCPC[1]. Assim consigno pelo fato do 

autor ter juntado nos autos as notas fiscais descrevendo a quantidade, 

tipo e valor do pescado objeto dos autos, além de cópia de notificação 

extrajudicial recebida por empregada da ré, Sra. Vera Pereira da Rosa, 

conforme Id. 1950742, que foi reconhecida pela sócia da ré em seu 

depoimento pessoal como integrante do quadro de empregados da 

empresa. Ao ter recebido tal notificação a ré não contra notificou o autor 

e, aparentemente, nada fez a respeito, postura que não me parece 

condizente com a tese de inexistência de relação jurídica, em especial pelo 

vultoso valor. Não bastasse, observo que o autor também trouxe em sua 

réplica à contestação ata notarial de conversas pelo aplicativo WhatsApp 

mantida com a pessoa de Sidnei, companheiro da sócia proprietária da ré, 

que realizou toda a negociação e recebimento do pescado como se 

representante legal da empresa fosse, inclusive, indicando para o autor o 

recebimento do produto na empresa Benefish, localizada no distrito de 

Bom Sucesso, nesta Comarca. A representante legal da ré confirmou que 

o número de celular em que foi mantida a conversa de fato pertencia a seu 

companheiro, bem como, que o número fixo da empresa é aquele também 

informado por Sidnei, ou seja, 3685-7764. Na conversa mantida, após 

tentativas de cobrança pelo autor junto a Sidnei, foi informado que deveria 

tratar pessoalmente com Patrícia, sócia da ré, pelo número 9997-8856. 

Não posso também deixar de consignar que nas notícias juntadas nos Id’s 

5559786 e 5559789, Sidnei (Cordeiro) é indicado como sócio proprietário 

da empresa ré, o que corrobora as teses lançadas na inicial e evidencia 

que ele é sócio “de fato” da empresa, ainda que não figure no quadro 

societário. Na mesma linha, a testemunha Ledilson, arrolada pelo autor, 

disse não apenas ter conhecimento da transação e entrega do pescado, 

mas ter participado do negócio por fazer a parte documental da empresa. 

Informou, também, que foram realizados três carregamentos de pescado 

para a ré e recebidos, em consonância com os documentos dos autos, e 

que manteve contato com Sidnei e Vera, especialmente quanto à logística 

e documentação. Consequentemente, não tenho dúvidas quanto à 

procedência do pedido aqui proposto, visto não haver dúvidas de que a ré 

recebeu os produtos do autor e não se dignou à contraprestação que lhe 

era devida. DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS Pleiteia o autor a 

condenação da ré ao ressarcimento dos honorários contratados, 

conforme instrumento, no importe de R$ 10.000,00. Entendo que os 

honorários contratados, por originar-se de relação particular e de 

confiança entre cliente e advogado, não possuem natureza jurídica de 

dano material indenizável ou de restituição da parte sucumbente. Por 

consequência, descabe a pretensão da autora em condena-lo ao 

ressarcimento de honorários que pagou a seu advogado, inserindo-o, 

indevidamente, na relação material e particular mantida entre ambos. 

Nesse sentido, faço questão de citar julgado acerca do tema, em sintonia 

com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. Verbis: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E 

DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO PRETORIANA SEDIMENTADA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 770.218/PR, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/05/2017, DJe 16/05/2017). Ainda, de recente decisão da 2ª Câmara de 

Direito Privado do TJMT, em consonância com o julgado retro, cito a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE DANO MORAL – PESSOA 

JURÍDICA – LESÃO À HONRA OBJETIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – 

NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível a condenação da parte 

sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. 2. A 

contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses 

das partes não constitui, por si só, dano material passível de indenização. 

3. A má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, 

em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a 

conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018). DA MÁ-FÉ Após analisar as 

teses e documentação trazidas aos autos pude concluir que a parte ré 

pratica conduta reprochável, prevista no art. 80, I, II e III do NCPC. Ainda 

que, na qualidade de réu, tenha a seu favor os princípios do contraditório 

e ampla defesa, prova alguma trouxe aos autos quanto à inexistência da 

relação negocial, deixando, assim, de provar a malfadada tese arguida em 
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sede de defesa, que chega até a redundar em conduta criminal, por 

falaciosamente imputar ao autor a fabricação de título e emissão de notas 

fiscais sem lastro. O que resta claro é que a ré manteve a tese de defesa 

para obstar – pelo máximo possível – o pagamento da obrigação. A 

tentativa da ré em tentar desconstituir o ocorrido por não ser Sidnei sócio 

legal da empresa também indica conduta imprópria das partes em juízo, 

sem mencionar o estranho fato da sócia da empresa desconhecer o 

descarregamento de 10 (dez) toneladas de peixe em sua empresa, 

quantidade que certamente não pode ser considerada trivial. A ré, 

portanto, foge em muito aos princípios da boa-fé, olvidando-se que tal 

postura deve ser sempre guardada não apenas pelas partes em juízo, 

mas por seus patronos. Consequentemente, entendo que a parte deve ser 

penalizada por sua conduta pérfida. DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Cobrança para 

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 112.783,74 (cento e doze mil 

setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). Para fins 

de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de 

setembro/2016, quando o autor atualizou o débito (Id. 1950740). Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que o autor decaiu em parte 

mínima, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Condeno a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81). 

Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Esta sentença 

é  p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008301-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETRO SAPPER CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008301-03.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PETRO SAPPER CUIABA LTDA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Retifico em parte da 

decisão de id. 16542330, para constar que a data designada para a 

realização da audiência de conciliação é 14 de Março de 2019, às 14h40. 

Intimem-se. Várzea Grande, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito ,

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299234 Nr: 19810-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Imaculada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EDSON 

HENRIQUE DE PAULA, OAB-MT 7182, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OF. DE 

JUSTIÇA, POR MEIO DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389750 Nr: 5205-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS RIOTINTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953, MARCUS VINICIUS GLERIAN - OAB:OAB/MT N°15.246

 Vistos etc.

Considerando que a sentença foi mantida pelo TJMT e sendo a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 48526 Nr: 3492-46.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARÉ MONTEIRO E SEU FILHO ÉDIO E. M. 

AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3.031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSE MIRIAM PELACANI - 

OAB:4209-A/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a 

natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo 

despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Caso haja dinheiro 

depositado nos autos, fica consignado que estes ficarão disponíveis para 

embolso por parte do autor assim que este viabilizar os requisitos 

necessários para percepção destes recursos.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391809 Nr: 6442-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON CARDOSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 214.330

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.Revogo os efeitos da liminar concedida às fls. 25.Sem 

custas.Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a 

natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo 

despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, no 

entanto, ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º do NCPC, uma vez 

deferido o benefício da justiça gratuita na decisão de fls. 24/25.Defiro 

desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, 

mediante cópia e certificação nos autos, caso requerido.Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e 

anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388304 Nr: 4292-20.2015.811.0002

 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: ALEX SANDRO LUCAS GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311277 Nr: 7346-62.2013.811.0002

 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: CLAUDEMIR MARCIO CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALENCAR BEZERRA, RONILTO 

PEREIRA DA SILVA, FÁBIO SILVEIRA, MARCOS DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 4.032, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296989 Nr: 17376-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL QD. 12

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pendente de apreciação o requerimento formulado pela parte autora, onde 

postula pela suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, em razão do requerido, ocupante do lote da presente lide, estar 

viajando (fls. 79).

 Todavia, causa indagação a este juízo o fato de o autor juntar petição de 

igual teor em outros processos (Cód. 299213 / Cód. 297012), sendo pouco 

provável que os requeridos de todos os referidos processos estejam, de 

fato, em viagem.

 Logo, atente-se o causídico da parte autora que a interposição de petição 

meramente protelatória pode ensejar o pagamento de multa, nos termos do 

art. 80, VII e art. 81 do Código de Processo Civil.

Ademais, diante do princípio da duração razoável do processo, elevado à 

categoria de direito fundamental, introduzido na Carta Maior pela EC nº 

45/2004, nota-se a existência de uma dimensão dúplice, seja para garantir 

o célere desfecho da causa, seja para pôr fim às situações litigiosas, 

judiciais ou administrativas, para que elas não se perpetuem.

 Some-se a isso os princípios da efetividade e celeridade que devem ser 

observados pelo Magistrado na condução do feito.

 Diante de tais princípios e de toda a situação evidenciada acima, não há 

razoabilidade na paralisação indefinida do andamento processual, tendo 

em vista tratar-se de processo incluído na META 2.

Pelas razões acima expendidas, consoante o disposto no artigo 139, III, do 

CPC, indefiro o petitório de fls. 79, e determino a intimação da parte autora 

para dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, haja vista ser processo 

do ano de 2012 – META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297012 Nr: 17399-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QD. 10

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pendente de apreciação o requerimento formulado pela parte autora, onde 

postula pela suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, em razão do requerido, ocupante do lote da presente lide, estar 

viajando (fls. 72).

 Todavia, causa indagação a este juízo o fato de o autor juntar petição de 

igual teor em outros processos (Cód. 299213 / Cód. 296989), sendo pouco 

provável que os requeridos de todos os referidos processos estejam, de 

fato, em viagem.

 Logo, atente-se o causídico da parte autora que a interposição de petição 

meramente protelatória pode ensejar o pagamento de multa, nos termos do 

art. 80, VII e art. 81 do Código de Processo Civil.

Ademais, diante do princípio da duração razoável do processo, elevado à 

categoria de direito fundamental, introduzido na Carta Maior pela EC nº 

45/2004, nota-se a existência de uma dimensão dúplice, seja para garantir 

o célere desfecho da causa, seja para pôr fim às situações litigiosas, 

judiciais ou administrativas, para que elas não se perpetuem.

 Some-se a isso os princípios da efetividade e celeridade que devem ser 

observados pelo Magistrado na condução do feito.

 Diante de tais princípios e de toda a situação evidenciada acima, não há 

razoabilidade na paralisação indefinida do andamento processual, tendo 

em vista tratar-se de processo incluído na META 2.

Pelas razões acima expendidas, consoante o disposto no artigo 139, III, do 

CPC, indefiro o petitório de fls. 72, e determino a intimação da parte autora 

para dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, haja vista ser processo 

do ano de 2012 – META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299213 Nr: 19789-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 11 - LOTE 20 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pendente de apreciação o requerimento formulado pela parte autora, onde 

postula pela suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, em razão do requerido, ocupante do lote da presente lide, estar 

viajando (fls. 74).

 Todavia, causa indagação a este juízo o fato de o autor juntar petição de 

igual teor em outros processos (Cód. 297012 / Cód. 296989), sendo pouco 

provável que os requeridos de todos os referidos processos estejam, de 

fato, em viagem.

 Logo, atente-se o causídico da parte autora que a interposição de petição 

meramente protelatória pode ensejar o pagamento de multa, nos termos do 
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art. 80, VII e art. 81 do Código de Processo Civil.

Ademais, diante do princípio da duração razoável do processo, elevado à 

categoria de direito fundamental, introduzido na Carta Maior pela EC nº 

45/2004, nota-se a existência de uma dimensão dúplice, seja para garantir 

o célere desfecho da causa, seja para pôr fim às situações litigiosas, 

judiciais ou administrativas, para que elas não se perpetuem.

 Some-se a isso os princípios da efetividade e celeridade que devem ser 

observados pelo Magistrado na condução do feito.

 Diante de tais princípios e de toda a situação evidenciada acima, não há 

razoabilidade na paralisação indefinida do andamento processual, tendo 

em vista tratar-se de processo incluído na META 2.

Pelas razões acima expendidas, consoante o disposto no artigo 139, III, do 

CPC, indefiro o petitório de fls. 74, e determino a intimação da parte autora 

para dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, haja vista ser processo 

do ano de 2012 – META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311026 Nr: 7093-74.2013.811.0002

 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: VALDINETE DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Vistos etc.

A sentença foi mantida pelo TJMT.

Assim, intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para 

que, querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384063 Nr: 1458-44.2015.811.0002

 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: ANA LUCIA BAZILIO GONÇALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A- OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

Foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela requerida.

Assim, intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para 

que, querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 109047 Nr: 4946-85.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAÍ ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066-B MT

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Custas pagas inicialmente.Condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o 

grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 270201 Nr: 10075-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO RAMOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCRESA PEREIRA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945/B/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em razão da assistência judiciária gratuita.Condeno a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto, ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º do NCPC, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita 

na decisão de fls. 31.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 211315 Nr: 6794-73.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI MARINA DE JESUS FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE RECUPERAÇÃO DESAFIO JOVEM DE 

VÁRZEA GRANDE - MISSÃO JURUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANCILLE MUFATTO DE 

SIQUEIRA - OAB:11938 MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12572, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, Zoé Oliveira da 

Conceição - OAB:9366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em razão da assistência judiciária gratuita.Condeno a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto, ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º do NCPC, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita 

na decisão de fls. 128.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220906 Nr: 1149-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:OAB/9522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 
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Civil.Oficie-se ao Serasa a fim de que exclua o nome do devedor daquele 

órgão.Custas pagas.Condeno a parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439544 Nr: 6552-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPLAC INOVAÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRYSTAL PLACAS COMÉRCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE JIMENEZ WENDE - 

OAB:279018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN COSTA MARQUES - 

OAB:21093

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 47, por meio da qual a parte exequente 

informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais interesse a reclamar contra a mesma, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do CPC, julgo extinto o processo de cumprimento de sentença.

 Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93282 Nr: 2892-83.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES ALENCAR GANZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES BRADÃO NETO - 

OAB:9490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.Custas pagas.Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da ação; tendo 

em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e 

o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Defiro desde já o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, caso requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 82845 Nr: 5283-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO FHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX CESAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Volpe Camargo advogados 

associados - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda a juntada do inteiro teor da decisão do RAI.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 63857 Nr: 171-32.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA G. DA SILVA DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8.186-B, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que se trata de ação de 

Execução de Título Extrajudicial, onde a executada fora citada por edital 

(fls. 57/59).

 A simples revelia da ré, que tenha sido citada fictamente, dá ensejo à 

nomeação de curador especial para permitir a realização do contraditório e 

do direito de defesa, contudo, não lhes foi indicado curador especial, nos 

termos do art. 72, II, CPC.

Desta feita, chamo o feito à ordem e nomeio a douta Defensora Pública 

desta Comarca para patrocinar a causa da parte executada, devendo ser 

intimada para apresentar, entendo pertinente, embargos do devedor, no 

prazo legal.

 Analisarei o petitório de fls. 76/78 no momento oportuno, e, no que 

concerne a alteração social da empresa credora, este deverá trazer aos 

autos alteração do contrato social para apreciação do pedido.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 232855 Nr: 12903-69.2009.811.0002

 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: ODILIA MARIA DE JESUS, LUCIMAR BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Prejudicado petitório de fls. 89, haja vista que a obrigação de regularizar o 

polo passivo da presente demanda é da parte autora, não da parte 

requerida que sequer foi citada.

Desta feita, intime-se o douto patrono da parte autora a regularizar o polo 

passivo da ação, sob pena de extinção e arquivamento, conforme já 

determinado às fls. 86.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 352346 Nr: 17571-10.2014.811.0002

 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: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HEMOGENIO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 71.

Após conclusos, oportunidade onde será apreciada o petitório de fls. 75.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392617 Nr: 6962-31.2015.811.0002

 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: ELESSANDRO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 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

 Vistos etc.

 A sentença foi parcialmente reformada pelo TJMT, afastando a 

indenização por dano moral.

Assim, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433814 Nr: 3309-84.2016.811.0002

 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: ROBERT CAVALCANTE LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos etc.

 Cumpra-se a decisão de fls. 115.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276747 Nr: 20236-04.2011.811.0002

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROMÁQUINAS POLIAS E EQUIPAMENTOS PARA 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP - CONCERTOS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 119, arquivem-se os autos, sem prejuízo de 

eventual pedido de desarquivamento e entrega dos autos à parte autora.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 513156 Nr: 20637-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN REESE DE LIMA, CLAUDIA REGINA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o petitório de fls. 29, verifico que se requer a concessão do 

prazo de 60 dias para localização do devedor, contudo, tal pedido é 

datado de 31.08.2018.

Assim, já tendo decorrido o prazo solicitado, intime-se a douta causídica 

da parte autora a se manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de devolução da missiva no estado em que se encontra. 

Prazo. 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 104784 Nr: 897-98.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:OAB/MT 6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:11866/MT

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no inciso VI, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 249191 Nr: 8733-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Intime-se a parte executada, via mandado, para que apresente 

proposta de acordo e/ou indique bens à penhora, sob pena de aplicação 

da multa prevista no parágrafo único, do art. 774, do Código de Processo 

Civil.

2 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada naquele órgão.

 3 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251201 Nr: 10499-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELVANE THAIZA DE ARRUDA VAZ 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2010, ainda não obteve êxito na citação da requerida Gizelvane Thaiza de 

Arruda Vaz Campos, mesmo após diversas tentativas em endereços 

distintos.

Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento das possibilidades em 

localizar o endereço da requerida. Desta forma, defiro o petitório de fls. 

153/154.

Assim, diante da nova sistemática adotada pelo Novo Código de Processo 

Civil em vigência, cite-se/intime-se via ARMP a requerida Gizelvane Thaiza 

de Arruda Vaz Campos, observando o endereço suscitado pela parte 

autora às fls. 153, com prazo de 30 (trinta) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, que designo para o dia 12 de março de 2019, às 

16h40min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, I, do CPC).

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, mister se faz a 

designação de curador especial a ré revel e, em atenção ao art. 9º do 

CPC, nomeio desde já a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, do CPC).

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 242529 Nr: 3735-09.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740/RS

 Considerando-se a publicação do R. Despacho de p. 397 no DJE 10344, 

publicado em 25.9.2018, PROMOVO INTIMAÇÃO DAS PARTES, ATRAVÉS 

DOS ADVS. : DA AUTORA - GÉLISON NUNES DE SOUZA, OAB-MT 9833A 
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E DA REQUERIDA - HENRIQUE DE DAVID, OAB-RS 84740, PARA QUE, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTEM SOBRE O CÁLCULO DE P. 405, DE 

24.10.2018, QUE TOTALIZA R$ 22.045,37 (VINTE E DOIS MIL, QUARENTA 

E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 10019-09.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA RAMOS PINHEIRO, LUCENA ARRUDA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284

 Considerando-se a publicação do R. Despacho de p. 235/235 no DJE 

10354, publicado em 9.10.2018, PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA , 

ATRAVÉS DOS ADVS. MARCELO AMBRÓSIO CINTRA E PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA S. JUNIOR , OAB-MT 8934 E 12007, RESPECTIVAMENTE, 

PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, JUNTEM 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.: 404631 Nr: 13729-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. H. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAGUE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS E CONSÓRCIOS LTDA., REINALDO ANTONIO FERREIRA, 

CLEONICE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA MACHADO - OAB:OAB/MT 

15359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a elaboração do mandado de citação - desta mesma data - 

não pode seguir, tendo-se em vista que o depósito bancário apresentado 

nos autos está indevido pois se refere à Diretoria do Fórum Cível de 

Cuiabá. Sendo assim, PROMOVO A INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS 

DOS ADVS. KEILLA MACHADO E MARCUS VINICIUS MARQUES 

CARDOSO, OAB-MT 15359 E 18625, RESPECTIVAMENTE, PARA QUE, NO 

PRAZO LEGAL, JUNTEM AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

DAS DILIGÊNCIAS DO SR. OF. DE JUSTIÇA, EM DOCUMENTOS 

SEPARADOS PORQUE SE REFEREM A MANDADOS E ENDEREÇOS 

DIFERENTES, POR MEIO DE GUIAS A SEREM EMITIDAS NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353732 Nr: 18529-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EURICO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 17.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 18529-93.2014.811.0002, 

Protocolo 353732, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010139-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010139-78.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

REQUERIDO: JOCINETE DOS SANTOS Vistos. Citem-se/intime-se a ré, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 14 de março de 2019, às 15horas, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010171-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010171-83.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NOEL JESUS DE ARRUDA REQUERIDO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Tratar-se ação proposta em 

desfavor do Município de Várzea Grande, de modo que falece este juízo 

de competência para processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Várzea 

Grande, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010211-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA PEREIRA DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010211-65.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: CREUSA PEREIRA 

DE CARVALHO Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central. Logo, 

com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e 

determino que sejam os presentes autos redistribuídos para a Vara 

Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010214-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010214-20.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ELIZEU 

GOMES DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

proposta por instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco 

Central. Logo, com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a Vara Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010239-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA CRISTINA DA SILVA DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010239-33.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: MARCELA 

CRISTINA DA SILVA DE DEUS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, proposta por instituição financeira subordinada à fiscalização 

do Banco Central. Logo, com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos 

redistribuídos para a Vara Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010246-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CORREIA SEVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010246-25.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IRENE CORREIA SEVERO RÉU: INSS Vistos. Trata-se de ação 

proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de competência para 

processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Às providências. Várzea Grande, 21 de novembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002603-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ANTONIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALÉCIO COSTA NOVAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002603-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IVONE ANTONIA DOS SANTOS RÉU: FERNANDO ALÉCIO 

COSTA NOVAIS Vistos. Cuida-se de ação de Manutenção de Posse com 

pedido Liminar proposta por IVONE ANTONIA DOS SANTOS em desfavor 

de FERNANDO ALÉCIO COSTA NOVAIS. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação em que suscita conexão com a ação em trâmite 

na Ação Reivindicatória, Processo n.º 2927-62.2014.811.0002, que tramita 

pela Quarta Vara Cível desta Comarca de Várzea Grande, movida pelo 

então proprietário ADOLFO ZAMPIERI NETTO em face de JONAS 

GONÇALVES RODRIGUES. Sustenta que, embora os processos possuam 

partes distintas, estas tem o mesmo objeto, qual seja o lote de terreno 

urbano, sob o n.º 05, da Quadra 110, do Loteamento denominado “Jardim 

Paula II, 2.ª Parte”, com área total de 372,00 m², devidamente registrada no 

1.º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande sob o n.º 7.426” (id. 

13858766) Concedido o prazo para que a requerente manifestasse quanto 

ao pedido de conexão, esta apresentou impugnação à contestação em 

que manifesta discordância com a reunião dos processos (id. 14638735). 

É o relato. Decido. Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que razão 

assiste ao demandado, pois a presente ação tem a mesma causa de pedir 

da que tramita na 4ª Vara Cível desta Comarca, sob nº 

2927-62.2014.811.0002, cód. 334384, ou seja versam sobre o mesmo 

imóvel, evidenciando a existência de conexão, segundo inteligência do art. 

55, do CPC. Outrossim, resta evidente o risco de decisões conflitantes, 

nos termos do §3º, do art. 55, do CPC, haja vista que em ambas as ações 

os autores pretendem a posse do imóvel, qual seja: ‘01 (um) lote de 

terreno urbano, sob o n.º 05, da Quadra 110, do Loteamento denominado 

“Jardim Paula II, 2.ª Parte”, devidamente registrada no 1.º Serviço Notarial e 

de Registro de Várzea Grande sob o n.º 7.426.’ Destarte, a vista a 

conexão dos presentes autos com o em tramite na 4ª Vara Cível estes 

deverão ser reunidos para julgamento simultâneo, (art. 58, do CPC). Assim 

considerando que aquela ação foi protocolada, no ano de 2014, antes da 

presente ação, que foi atuada em 06/04/2018, o Juízo da 4ª Vara Cível é 

prevento para processar e jugar as ações (art. 59, do CPC). De tal modo, 

a presente ação deve ser encaminhada àquele juízo para a reunião das 

ações e julgamento simultâneo evitando-se, assim, decisões conflitantes. 

Diante destas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo 

para processar e julgar a presente demanda e determino a sua remessa 

ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo 

n sob nº 2927-62.2014.811.0002, cód. 334384, nos termos da 

fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000872-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000872-19.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA PAULA DE SOUZA ALVES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento da sentença (id. 

16003451). Todavia, não consta nos autos certidão de trânsito em julgado 

a sentença proferida. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença. Intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

estabelecido no acordo homologado judicialmente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código 

de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado 

no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC. Consigne-se 

que, após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o 

executado poderá apresentar impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC). 

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 
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de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 21 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003734-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMI JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010183-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA DEMERTILHA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010183-97.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LAUDELINA DEMERTILHA DE FRANCA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Inicialmente, constatei que 

embora a tutela de urgência pleiteada seja a não suspensão do 

fornecimento de energia, a parte autora se limitou a formular pedido final 

indenizatório, o que não é suficiente para salvaguardar a sua pretensão. 

Dessa sorte, determino venha a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, especificando o pedido de declaração de 

inexigibilidade da dívida ou revisão de faturamento, em tese cobrada 

indevidamente. Outrossim, observo que a parte autora entende como 

indevida a cobrança do débito de R$ 239,06 (duzentos e trinta e nove 

reais e seis centavos), uma vez que decorrente de suposta irregularidade 

na sua unidade consumidora, todavia, descurou de colacionar aos autos a 

fatura correspondente à referida cobrança. Assim, considerando o que 

dispõe o art. 320 do CPC acerca dos documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, determino, venha à parte autora, em igual 

prazo, suprir a irregularidade apontada, devendo juntar aos autos cópia da 

fatura que se pretende discutir na lide, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). Por fim, observo a necessidade de a parte 

autora Laudeina Demertilha de França regularizar a sua representação 

processual, uma vez que a autora se trata de pessoa analfabeta 

conforme documento de Id. 16552572, razão porque a procuração deveria 

ser firmada por instrumento público. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO 

CONTRATADOS ANALFABETO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. 

Tratando-se de pessoa não alfabetizada, deve vir juntado nos autos, 

instrumento público de procuração. Não atendendo a parte tal 

determinação, mesmo após intimada para tanto, deve ser declarada a 

nulidade do processo, nos termos do art. 13, do CPC/73. DE OFÍCIO, 

DECRETARAM A NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO”. 

(Apelação Cível Nº 70068246636, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 07/04/2016). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. Conforme jurisprudência assentada 

nesta Corte, em se tratando a parte litigante de pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público. HIPÓTESE DE 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70061121067, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/08/2014). Posto 

isso, diante da irregularidade na representação processual acima 

apontada e tratando-se de vício sanável, venha à parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, carreando 

aos autos procuração outorgada por instrumento público, sob pena de 

extinção do processo. (art. 76, §1º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008222-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000264-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CARLITO SANTANA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (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))

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 18/12/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT. A parte periciada deverá 

levar exames complementares atuais e/ou da época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006139-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para, no prazo 

de 05(cinco) dias, juntar aos autos os comprovantes do pagamento das 

custas e taxas judiciárias, nos termos da sentença e cálculos retro, SOB 

PENA, caso não sendo comprovado nos autos, ser encaminhado para 

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. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOACIL LOURENCO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010267-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GASPAR NOBREGA (AUTOR(A))

FABIO ADRIANO TAETTI KONZEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010267-98.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIANA GASPAR NOBREGA, FABIO ADRIANO TAETTI KONZEN RÉU: 

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA Vistos. Inicialmente, venha à parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Outrossim, observo que a parte autora Juliana Gaspar 

Nobrega, descurou de apresentar junto com a inicial os documentos 

necessários para a sua identificação e o comprovante de endereço. 

Assim, determino venha à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de regularizar a sua identificação com a 

apresentação de seus documentos pessoais e comprovante de endereço, 

sob pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Ademais, 

determino venha à parte autora se manifestar sobre o documento 

colacionado no Id. 16592066, o qual aparentemente não guarda qualquer 

relação com o feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEZIO ANTUNES VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 16555926.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282876 Nr: 1688-91.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA COUTINHO, CARLOS 

ALBERTO SOUZA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MAGDALENA 

REZENDE DE LACERDA, para devolução dos autos nº 

1688-91.2012.811.0002, Protocolo 282876, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 26275 Nr: 4820-79.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CUIABÁ 

S/A-HOSP. JARDIM CUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JOSÉ MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22.451/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430550 Nr: 1171-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESENEG DO BRASIL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171 M/S, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439610 Nr: 6589-63.2016.811.0002

 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: MIRIAN SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:MT 19.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 A despeito disso, a presente ação tem por causa de pedir a apuração de 

um ato ilícito ocorrido em 02.12.2015, logo evidente que o crédito 

constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial, de sorte que compete a parte autora promover a habilitação 

retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos termos do 

art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Por 

conseguinte, não há que se falar em prosseguimento do feito, tendo em 

vista que no presente caso já houve o exaurimento da prestação 

jurisdicional e tão pouco há que se falar em iniciar o cumprimento de 

sentença da obrigação imposta nos autos, pois este juízo não possui mais 

competência para a prática de atos expropriatórios, já que inexiste crédito 

sujeito a este juízo, mas sim ao recuperacional. Sendo assim, caso queira 

caberá à parte autora promover a habilitação de seu crédito no juízo 

competente.Por fim, preclusa esta arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 681 de 730



 Cod. Proc.: 303089 Nr: 23997-09.2012.811.0002

 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: FELICE APARECIDO ANNUNCIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRAS, 

SILVANE AUXILIADORA BASTOS PARREIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - OAB:3845/MT

 Compulsando os autos observo que o patrono da parte autora pretende o 

cumprimento da obrigação imposta na sentença prolatada nos autos, 

sendo certo que a sentença proferida nos autos possui uma parte líquida 

e outra ilíquida, devendo o referido cumprimento de sentença observar o 

disposto no § 1º do art. 509, do CPC, segundo o qual “quando na sentença 

houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover 

simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação 

desta.”Assim, diante da existência de parte líquida e ilíquida na decisão 

meritória, compete à parte exequente promover, em autos apartados, a 

liquidação da parte ilíquida (dano material), conforme consignado na 

sentença confirmada pelo r. acordão proferido nos autos, sobretudo a fim 

de evitar tumulto processual.Deste modo, e primando pela celeridade 

processual, determino que a parte exequente promova, em autos 

apartados e apenso ao presente feito, requerimento de liquidação de 

sentença, instruindo seu pedido com os documentos indispensáveis, quer 

sejam: cópia da petição inicial e documentos que a acompanham, cópia da 

sentença e outros mais que entender necessário. Quanto a cumprimento 

de sentença referente à parte líquida, indefiro a remessa dos autos ao 

Contado Judicial, pois se trata de mero cálculo aritmético, o qual não 

demanda complexidade e poderá ser realizada pela própria parte 

interessada.Assim, determino que a parte autora emende a petição de 

cumprimento de sentença quanto a parte líquida, devendo nela constar o 

nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e dos executados, 

observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos 

cálculo atualizado da dívida (art. 524 do CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos. Por fim, defiro a expedição de 

ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT 

para anular as averbações R-03-1.025 e R-05-1.025 constantes da 

matricula do imóvel n. 1.025 (fls. 26/27).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 484209 Nr: 4509-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, PATRICIA REGINA DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OABMT14.103

 Com estas considerações, verificada a falta de interesse processual 

superveniente, JULGO EXTINTA a presente ação proposta Danilo de Paula 

Silva em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Várzea 

Grande SPE Ltda., sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. 

VI do CPC.Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à 

natureza da causa, o local de prestação de serviços e o zelo profissional 

(art. 85, § 8º, do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de ser 

beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. Às providencias necessárias.Às providencias 

necessárias.Várzea Grande-MT, 14 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 335485 Nr: 3958-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323910 Nr: 20309-05.2013.811.0002

 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: DANILO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 Assim, inexistindo prejuízos às partes, afasta-se a alegada nulidade, 

tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual.(...) 

Apelo desprovido .Posto isso, homologo o acordo de fls.471/481 para que 

surtam os seus legais efeitos em relação a este feito. Por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC.Custas e honorários na forma convencionada.Transitada em julgada 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.P.I.C.Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 14 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 254688 Nr: 12962-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISHNER PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

À vista da sentença prolatada nesta data nos autos em apenso, determino 

venha o exequente, no prazo de dez (10) dias, trazer aos autos memória 

do cálculo do débito atualizado, requerendo, ainda, o que entender devido 

para o deslinde útil do feito.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 14 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373157 Nr: 21676-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BELLICANTRA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEÍCULOS LTDA, Antônio César 

Alves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:AOB-MT 8.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10.405, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 
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o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414028 Nr: 18928-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBOUÇAS COMERCIO INDUSTRIA DE SAL 

LTDA, CIFRÃO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, BANCO DO 

BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO 

JÚNIOR - OAB:4259, LEANDRO DAROIT FEIL - OAB:3240-A, MARIA 

ALESSANDRA COSTA DANTAS - OAB:10699, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

Nutrivet Comercio de Produtos Agropecuários Ltda. ME promove o 

presente cumprimento de sentença em desfavor de Rebouças Comércio 

Indústria de Sal Ltda., Cifrão Factoring Fomento Comercial Ltda. e Banco 

do Brasil S/A, visando recebimento da quantia imposta r. sentença 

prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a exequente requereu a intimação 

das devedoras para realizarem o pagamento do valor fixado na sentença, 

porém estas se mantiveram inertes.

Em seguida foi realizada penhora online no valor de R$ 15.918,80 (fls. 

276/277) em conta bancária das executadas, sendo que estas 

manifestaram concordância com o valor penhorado nos autos (fls. 

278/279).

À fl. 281 a exequente requereu expedição de alvará em seu favor (fl. 

135).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor penhorado nos autos às fls. 276/277 serviu para adimplir o 

débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor penhorado às fls. 276/277, bem como expeça-se alvará em favor do 

executado Banco do Brasil S/A para levantamento do valor depositado à 

fl. 280.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 13 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 382139 Nr: 11-21.2015.811.0002

 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: RUI BRAZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374533 Nr: 22705-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:MT 5.053-B, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8.078/0AB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 10.405

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 381654 Nr: 28007-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por 

Tatiane Maria de Almeida em desfavor de Telefônica Brasil S/A.

As partes compuseram acordo à fl. 170, e requereram a homologação da 

respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral do pacto.

Em seguida na decisão de fl. 171 o acordo celebrado entre as partes foi 

homologado e determinada a suspensão do feito.

Às fls. 172 a parte requerida comprovou o cumprimento do acordo.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação, uma 

vez que houve o cumprimento do acordo, conforme se observa à fl. 172/v.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase, 

por insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385576 Nr: 2374-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOTTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:MT 16.096/O, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT/17.147

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Elson Duques dos Santos e no Torino Comercial de 

Veículos Ltda.

Intime-se o devedor Torino Comercial de Veículos Ltda., por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 205, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 
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art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Por fim, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

valor incontroverso depositado à fl. 202.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 13 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 390772 Nr: 5796-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON DUQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234/MT

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor consignado em juízo pela executada.Outrossim, defiro o pedido de fl. 

272. Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no 

polo ativo da demanda Torino Comercial de Veículos Ltda. e no polo 

passivo Elson Duques dos Santos, tendo trata-se de cumprimento de 

decisão judicial transitada em julgado.Intime-se o devedor Elson Duques 

dos Santos., por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 272, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC.Para o caso de não 

pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande – MT, 13 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442277 Nr: 7929-42.2016.811.0002

 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: MARLI MARTINS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos.

Compulsando os autos observo que a parte autora formulou pedido 

visando à realização de penhora online nas contas bancárias da 

requerido, sob a alegação de que este não realizou o pagamento 

voluntário da obrigação imposta na sentença proferida nos autos (fls. 

87/88).

 Todavia, constato que nesta demanda não fora determinada a intimação 

da requerido para realizar o pagamento voluntário da dívida, conforme 

prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC. Ainda, verifico que a autora não se 

atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do CPC.

 Assim, determino que a autora emende a petição de cumprimento de 

sentença devendo nela constar o nome completo, o número de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do exequente e do executado, observando os dispostos nos 

artigos 319, §§ 1º a 3º e 524, ambos do CPC.

 Ainda, ressalto deverá a autora aportar aos autos cálculo atualizado da 

dívida e formular os pedidos atinentes ao procedimento de cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436040 Nr: 4677-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE BARNABÉ THOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO NOCCHI - OAB:MT 

14.913-B

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Marli Martins de Morais e no polo passivo Banco 

Bradesco Financiamento S/A.

Intime-se a parte devedora Banco Bradesco Financiamento S/A através de 

seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o 

valor indicado às fls. 146 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405257 Nr: 26420-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SANTOS DUMONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBARCO VEEDER - ROOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO MARINO 

FRANÇA - OAB:184116, PEDRO SODRÉ HOLLAENDER - OAB:S.P 182214

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda AUTO POSTO SANTOS DUMONT e no polo passivo 

GILBARCO VEEDER-ROOT.

Intime-se a parte devedora GILBARCO VEEDER-ROOT através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 
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indicado às fls. 211 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346486 Nr: 13016-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA EGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Compulsando os autos observo que a parte autora formulou pedido 

visando à realização de penhora online nas contas bancárias da 

requerido, sob a alegação de que este não realizou o pagamento 

voluntário da obrigação imposta na sentença proferida nos autos (fls. 

286/291).

 Todavia, constato que nesta demanda não fora determinada a intimação 

da requerido para realizar o pagamento voluntário da dívida, conforme 

prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC. Ainda, verifico que a autora não se 

atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do CPC.

 Assim, determino que a autora emende a petição de cumprimento de 

sentença devendo nela constar o nome completo, o número de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do exequente e do executado, observando os dispostos nos 

artigos 319, §§ 1º a 3º e 524, ambos do CPC.

 Ainda, ressalto deverá a autora aportar aos autos cálculo atualizado da 

dívida e formular os pedidos atinentes ao procedimento de cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406344 Nr: 14756-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:MT 9.827

 Vistos, etc.

Condomínio Residencial Esmeralda promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Erika das Neves Woitovicz, visando recebimento 

da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos.

 À fl. 184/185 a exequente compareceu nos autos informando que a parte 

devedora realizou o pagamento do débito diretamente a ela, razão pela 

qual requereu a extinção do feito e consequente baixa da penhora 

realizada nos autos.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que a executada adimpliu o débito sub judice, conforme se observa do 

teor da petição de fl. 184/185.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Por fim, desconstituo a penhora realizada à fl. 182, devendo a Secretaria 

adotar as providências necessárias para baixa da averbação da penhora 

na matricula do imóvel.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 13 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426554 Nr: 25408-82.2015.811.0002

 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: TCGB, SAMUEL PEREIRA BAIOCO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 .Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.Outrossim, em que pese as alegações do ilustre representante do 

Ministério Público, a liberação do valor consignado em juízo deve ser 

liberado em favor da autora, porém não na forma postulada, mas sim em 

conta bancária de titularidade do genitor da menor.Isso porque, não há 

óbice à expedição de alvará para levantamento do valor pertencente a 

autora diretamente para ao seu genitor o qual cabe a administração dos 

bens dos filhos menores no exercício razoável do poder familiar.Ainda, 

ressalto que no caso de eventual irregularidade quanto a não aplicação 

dos valores em favor da autora, poderá o Ministério Público se valer dos 

instrumentos processuais cabíveis à espécie no interesse da 

menor.Dessa forma, deixo de acolher a cota ministerial e em consequência 

acolho parcialmente o pedido de fl.166.Expeça-se alvará em favor da 

parte autora em conta bancária de titularidade da seu genitor Sr. Samuel 

Pereira Baioco, a qual deverá informar o número da referida conta nos 

autos.Ainda, expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora 

referente aos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor 

depositado nos autos, observando a conta bancária indicada à fl. 

166.Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se 

baixas e arquivem-se.Cientifique-se o Ministério Público.P.I.C. Às 

providências necessárias.Várzea Grande – MT, 13 de novembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435731 Nr: 4470-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON QUEIROZ DESIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A
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 Vistos, etc.

Denilson Queiroz Desiderio promove o presente cumprimento de sentença 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a exequente requereu a intimação 

da devedora para realizar o pagamento do valor fixado na sentença.

Devidamente intimada a executada realizou o pagamento da quantia de R$ 

3.958,67 (fl. 132/133), ao passo que a exequente manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu expedição de 

alvará em seu favor (fl. 135).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 135 serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor consignado em juízo pela executada.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 13 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413767 Nr: 18794-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRSON METELLO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5486

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 284687 Nr: 3747-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR BUFULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIMAR ANTONIO ROSIM, INOXFER 

METALURGICA LTDA - ME, BRUM & ROSIM LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716/MT, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 300015 Nr: 20802-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 36340 Nr: 5257-86.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE FIGUEIREDO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685, ROSEMEIRE RODRIGUES 

MARTINS - OAB:25.348/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto de 

Magalhães - OAB:3237-B

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 273242 Nr: 15785-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA FELISMINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÍLVIA REGINA F. DE CAMPOS 

- OAB:125.472

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67495 Nr: 3326-43.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA THEOPHILO CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PLANALTO IPIRANGA LTDA REP/ PELA 

SR. INÊS YATSUDA SAKI, INÊS YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA, 

ALEXANDRE CORREA, TEREZINHA FALICIANA NERES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Theophilo Carmona - 

OAB:7615-O, RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, MARILENE ALBERTO DE SOUZA DOURADO 

- OAB:OAB/MT 7474

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205966 Nr: 1979-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cledson Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:MT 11748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:MT 8.354 B

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 253422 Nr: 12223-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPÓSITO MADECENTER DE MATERIAS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264354 Nr: 3829-20.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:MT 11.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 3233-80.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ED. CENTRO EMPRES.VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETEL COM. SERV. DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7.370/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295168 Nr: 15376-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR VALERIANO NUNES, JOSE RICARDO VALERIANO 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DOS SANTOS - 

OAB:14363, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

À vista da sentença prolatada nesta data nos autos em apenso, determino 

venha o exequente, no prazo de dez (10) dias, trazer aos autos memória 

do cálculo do débito atualizado, requerendo, ainda, o que entender devido 

para o deslinde útil do feito.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 14 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 556271 Nr: 18129-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISHNER PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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. 254688) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 14 

de novembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550073 Nr: 15040-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR VALERIANO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:MT 13.945

 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. 263706) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 13 

de novembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 389579 Nr: 5106-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRSON METELLO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5486

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 247538 Nr: 7346-67.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL PNEUS LTDA, SÉRGIO CARLOS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3.098/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Eduarti Matos Carrijo Fraga e no polo passivo Claudionor 
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Galdino da Silva.

Intime-se a parte devedora Claudionor Galdino da Silva através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fls. 223 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436881 Nr: 5079-15.2016.811.0002

 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: AUTO ELETRICA TRES FRONTEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA-MONACO 

DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688/SP, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 07/12/2018, às 16h00, na Secretaria da 

Terceira Vara Cível desta Comarca, Várzea Grande- MT. Devendo a parte 

a autora disponibilizar o veículo em sua sede nesse dia, conforme pedido 

formulado pelo Sr. Perito a fl 205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452352 Nr: 12922-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE RICARDO FRANZOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por força de contrato de seguro 

c/c indenização por danos morais proposta por Rene Ricardo Franzoi em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 241/243 as partes celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação.

 É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 241/243). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

Custas pela requerida e honorários na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 14 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010208-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (REQUERENTE)

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACEDO BACARO OAB - RO9327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010208-13.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA, CICLO CAIRU LTDA REQUERIDO: 

CRISTIANO JOSE DE SOUZA Vistos, Trata-se de “ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de tutela de urgência” proposta por Cairu Indústria de 

Bicicletas Ltda. e Ciclo Cairu Ltda., em desfavor de Cristiano Jose de 

Souza, sustentando, em síntese, que possuem como objeto social a 

fabricação de bicicletas, bem como comércio atacadista de bicicletas, 

assim, firmaram contrato com o requerido, para entrega de mercadorias no 

município de Imperatriz no Estado do Maranhão. Sustentam que, após a 

contratação, o carregamento das mercadorias no veículo do requerido 

fora realizado no dia 07/11/2018 na sede das requerentes (Estado de 

Rondônia), com saída na mesma data, e previsão de entrega na data de 

19/11/2018. Contudo, o requerido na data de 09/11/2018, parou nesta 

comarca de Várzea Grande, e desde então se recusa em dar 

cumprimento no contrato, prosseguindo com a viagem até o destino 

acordado, alegando que o valor pactuado no contrato seria inferior ao que 

entende correto, justificando assim o não prosseguimento da viagem. 

Assim, requerem seja deferida tutela de urgência, determinando que o 

requerido de prosseguimento à viagem, a fim de cumprir sua obrigação de 

fazer, transportando as mercadorias até o seu respectivo destino, sob 

pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Trata-se de pedido de 

tutela antecipada em caráter 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. Efetivamente, o primeiro 

requisito resta demonstrado pelos documentos anexados à inicial, em 

especial pelo contrato de prestação de serviços, bem como pelo 

pré-contrato de frete colacionado no Id. 16556988, que evidenciam a 

relação jurídica entre as partes. Alie-se isso, a notificação recebida pelas 

requerentes, quanto à divergência dos valores contratados, e o que 

entende como devido (Id. 16556989), justificando o não cumprimento do 

contrato de prestação de serviços. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos financeiros que 

podem advir às requerentes, bem como ao destinatário final, obstando a 

efetiva comercialização das bicicletas, caso a mercadoria não seja 

entregue em prazo razoável. Ainda, em especial, causando às 

requerentes descrédito com o seu cliente. Ademais, diante do contrato de 

prestação de serviços, o qual, ao que tudo indica, ainda se encontra 

vigorando, a parte requerida se obrigou a transportar a mercadoria das 

requerentes, nas rotas em que foram acordadas no contrato, 

responsabilizando-se pela sua entrega no tempo e local estipulado, bem 

como pela integridade da carga. Posto isso, defiro a tutela de urgência 

pretendida e determino seja o requerido intimado para que proceda com a 

entrega das mercadorias, objetos do contrato (Id. 16556988) 

prosseguindo com a viagem para o seu respectivo destino (Estado do 

Maranhão), no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias multa. À vista da ausência de 
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manifestação expressa da parte autora quanto o seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28/01/2019, às 14h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, por mandado, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398144 Nr: 10358-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de fls.38/43, no prazo de 10 (dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397009 Nr: 9783-08.2015.811.0002

 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: ROBSON LIMA MARTINS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da Petição de fls. 160/161, que informa cumprimento voluntário da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213947 Nr: 9348-78.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUCANOS - TUBOS E MAGUEIRAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA FLORESTAL, LUIZ ANTONIO 

ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de fls. 81 no prazo de 10(dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393408 Nr: 7432-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:MT 

8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que a perita nomeada - MICHELE TAQUES 

PEREIRA BAÇAN, inscrita no CRM/MT sob o n. 5752, indicou a data e local 

da perícia médica para o dia 28/janeiro/2019 às 13:30 horas no consultório 

localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 9º andar, sala 901, Edifício 

Work Tower, bairro: Centro, em Cuiabá - MT, fone: (65) 9 9929-6655. O 

Periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos 

médicos, histórico clínico) que porventura possam ser úteis na confecção 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205017 Nr: 980-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE A R DOS SANTOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, JUREMA DE LIMA TAVARES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida Unibanco- União de Bancos Brasileiros 

S/A para, no prazo de 10( Dez) dias, apresentar manifestação acerca da 

petição de fls. 149/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 215555 Nr: 10979-57.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO CLEYTON MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLAINE RONDON DA SILVA, CLEBER 

AMARAL MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca do desarquivamento dos autos, sob pena de 

arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333234 Nr: 1864-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAURO THOMMEN 

- OAB:MT 12.470

 Certifico que o advogado do Requerido não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Com Resolução do Mérito->Homologação de 

Transação", de 12/04/2018, para nova publicação: "Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Cobrança pelo Procedimento Sumário proposta por 

Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção I., em face de Daniel 

Benetti todos qualificados, sob os argumentos apostos na inicial. (fls. 

05/11). No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 74/76, 

requerendo seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do 

processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que os termos 

tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos 

disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCP. Sem custas. Com o trânsito em julgado, procedam as 

baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97796 Nr: 7134-85.2006.811.0002

 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: ELIEZER TABORDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NAZARENO DE CAMPOS E ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agassis da Silva Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 24.410-O, ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA 

(UNIVAG) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO dos patronos da parte autora para vista dos autos pelo prazo 

de 05 dias, devendo requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391966 Nr: 6530-12.2015.811.0002

 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: DMLM, JMLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

quanto ao cumprimento voluntário da sentença promovida pela requerida, 

podendo, caso queira, impugnar o valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 208250 Nr: 4055-30.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DE PINHO NOVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA ABDALA ME, JONAS FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA GOMES GELK 

- OAB:SP 242.472, Everson de Paula Rodrigues - OAB:242.576/SP, 

RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo comum de 10 dias, 

manifestem-se acerca das respostas aos ofícios 317/2015, 318/2018 e 

283/2018, juntados aos autos, nos termos da decisão de fl.2440/2441.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 208250 Nr: 4055-30.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DE PINHO NOVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA ABDALA ME, JONAS FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA GOMES GELK 

- OAB:SP 242.472, Everson de Paula Rodrigues - OAB:242.576/SP, 

RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem ou, se 

for o caso, reiterem os quesitos a serem respondidos pelo perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389482 Nr: 5024-98.2015.811.0002

 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: MARILTON LUCIANO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida para que se manifeste acerca da petição 

juntada aos autos pela parte requerente (fl. 84/86)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412584 Nr: 18100-92.2015.811.0002

 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: VALDINEI ROCHA DE ARRUDA, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE OLIVEIRA SCHMEISCH - 

OAB:MS 9.584, JOÃO PAULO FORTUNATO - OAB:CRC/MT 6763/O-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 INTIMAÇÃO da parte habilitante para que traga aos autos o valor 

atualizado do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, qual 

seja, 13/06/2013, nos termos requeridos pelo Ministério Público (fl. 27).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314952 Nr: 11250-90.2013.811.0002

 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: ENEDINA MACHADO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFFICINA 58, VARZEA GRANDE TÊNIS CLUBE 

LTDA, RODOLFO RHAULFF BARACAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para eu se manifeste acerca do mandado de 

citação do requerido Várzea Grande Tenis Clube, com resultado negativo, 

requerendo o que entender de direito. Prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328121 Nr: 24451-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKES GUILHERME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS VINICIUS 

SILVÉRIO, para devolução dos autos nº 24451-52.2013.811.0002, 

Protocolo 328121, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 343219 Nr: 10450-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:OAB/MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada do aviso de recebimento (AR) da correspondência expedida nos 

autos.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA EMILIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000200-45.2016.8.11.0002 

Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito 

na realização de acordo conforme Id. DOC. 3222292 pg. 01. Destarte, 

passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes 

preliminares: I - Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos pontos de 

atendimento espalhado pelo país, para atendimento em casos de sinistro, 

não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o requerimento 

administrativo para promover diretamente a ação judicial, o que onera, 

desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, recentemente, 

externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se monstra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante de 

ter protocolado pedido administrativo (id. 6120597). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. II - Da Retificação de 

Denominação Social. Informa a Requerida que conforme Portaria SUSEP n° 

34, PUBLICADO NO Diário Oficial n° 149de 04/08/2016 o qual homologou a 

mudança de Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A. Diante o 

exposto, acolho o pedido e determino a Senhora Gestora, para 

providenciar alteração do Polo Passivo da demanda fazendo constar como 

requerido SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito, 

sua localização e repercussão. Compulsando os autos verifica-se que 

não existem duvidas, tampouco provas a serem produzidas quanto a 

ocorrência do sinistro, mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela 

autora, de forma que mostra-se despicienda a produção da prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor conforme requerido, motivo 

pelo qual resta indeferido. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo 

inteligência do art. 95 do NCPC. Para tanto, NOMEIO para os trabalhos 

periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, com e-mail para 

contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). FIXO, ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

Os quesitos da requerida encontram-se sobre o id. 1855751 – fls.20/21. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, NCPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, NCPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

NCPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de novembro 

de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000573-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR GONCALINA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS OAB - MT20006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIO DE CAMPOS CURADO (RÉU)

DEFENSORIA PÚBLICA DE MT (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000573-76.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 
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Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1003987-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DA CONCEICAO BONACORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003987-82.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido 

de Liminar, proposta por Iraci da Conceição Nonaccordi em desfavor de 

BV Financeira S.A. Verifica-se que a presente demanda foi distribuída por 

dependência ao autos de Nº 17960-29.2013.811.0002 – Cód. 321553, em 

razão da sentença proferida nos autos de nº 0023005-77.2014.811.0002, 

que reconheceu a conexão dos feitos, conforme Id. 3280210. Portanto, em 

análise aos documentos instruídos na presente demanda e em consulta ao 

Sistema Apolo, verifica-se a existência de conexão entre o presente feito 

e aquele em curso perante a 1ª Vara Cível desta Comarca. Diante destas 

considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo a 1ª Vara 

Cível desta Comarca, para se distribuída por dependência ao processo de 

nº. 17960-29.2013.811.0002 – Cód. 321553, nos termos da 

fundamentação supra. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002655-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002655-80.2016.8.11.0002 

Vistos. Defiro o requerimento constante ao Id. 11195503, determino a 

renovação da citação do requerido, no endereço informado. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000627-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA SILVA MACARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000627-42.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (ARMP 

– Id. 1988746) e deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo 

legal (certidão – Id. 5507995), DECRETO A REVELIA da parte requerida. 

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais 

elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência 

automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a 

imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1). No caso em tela, a ocorrência de 

revelia do réu enseja a aplicação do caput do artigo 346 do CPC: “Os 

prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de 

estar dispensada a hipótese de intimação do réu, faz-se necessária a 

efetiva publicação para início do prazo para manifestação da parte, não 

podendo haver a supressão de qualquer etapa processual. Esclarecidos 

os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse em conciliar. 

Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações ulteriores. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004079-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

FABIO JUNIOR ZANETTE (RÉU)

ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004079-89.2018.8.11.0002 

Vistos. De acordo Portaria nº 296/2016-PRES que em seu artigo 3º dispõe 

que os incidentes processuais relacionados aos processos físicos 

deverão tramitar fisicamente, remeta-se o presente feito ao setor 

competente para que se promova a distribuição física. Em seguida, 

apense-se e façam os autos imediatamente conclusos para análise e 

deliberações pertinentes. Após, arquive-se o presente processo 

eletrônico. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de novembro 

de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007109-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007109-69.2017.8.11.0002 

Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito 

na realização de acordo conforme Id. DOC. 14334140 p. 01. Destarte, 

passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes 

preliminares: 1 – Da Alteração do Polo Passivo da Lide - Inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A na Demanda. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 
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seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2(...) (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” 

(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. 2 – 

Da Carência de Ação – Falta de Interesse de Agir em Razão de Pagamento 

da Cobertura em Sede Administrativa. Argumenta que a liquidação do 

sinistro em questão foi efetuada na esfera administrativa, de forma que o 

feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Inobstante as alegações 

suscitadas pela parte ré, entendo que recebimento dos valores relativos 

ao seguro DPVAT na esfera administrativa não implica em renúncia ao 

direito de receber a indenização legalmente estipulada, caso exista 

diferença entre o valor recebido e aquele devido. Portanto, o pagamento 

parcial recebido, com a correspondente quitação, não torna o segurado 

carecedor de ação, tendo ele o direito de discutir a diferença do seguro, 

visto que não teve nenhuma intervenção de vontade da sua parte no teor 

da negociação administrativa, assim é perfeitamente possível a 

complementação da indenização securitária ora pleiteada pela autora, o 

que somente se verificará ao final da instrução Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO 

BAÇA N ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). FIXO, 

ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso 

afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da requerida 

encontram-se no Id. DOC. 14226307 p. 23. Intime-se o requerente para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O advogado da parte requerente fica instado a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer 

(art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação 

voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de 

novembro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003628-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERIQUE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JACINTO NOBRES DE FRANCA (TESTEMUNHA)

LADO DIREITO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

LADO ESQUERDO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM DOMINGOS FILHO (TESTEMUNHA)

FUNDOS (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA AMELIA DE OLIVEIRA FRANCA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003628-35.2016.8.11.0002 

Vistos. Compulsando aos autos, verifica-se que a parte autora requer que 

sejam realizadas buscas do endereço do requerido ORIVALDO DE 

OLIVEIRA através dos sistemas, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. 

Contudo, não foi possível realizar a consulta, uma vez que não vislumbrei 

nos autos o número do CPF, documento necessário para sucesso da 

consulta requerida. Dessa forma, Intime-se a parte autora, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, informe os dados pessoais do requerido 

ORIVALDO DE OLIVEIRA. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009358-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA SENABIO DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACILDO CLARO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009358-56.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando nos autos, verifica-se que a requerida aduz 

desconhecer as qualificações dos requeridos, da analise dos autos no Id. 

DOC.15929604 Pg. 01, esta informada as qualificações do requerido. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para adequar a petição inicial, nos 

termos do artigo 319 inciso II CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea 

Grande/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000666-05.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CRISTOVAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000666-05.2017.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 2018. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006582-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NOEL ALMEIDA DE JESUS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006582-20.2017.8.11.0002 

Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito 

na realização de acordo conforme Id. DOC. 12410440 p. 01. Destarte, 

passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes 

preliminares: I – Da Alteração do Polo Passivo da Lide - Inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A na Demanda. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 

seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2(...) (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” 

(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II - 

Inépcia da inicial – da necessidade de realização de pedido administrativo 

anterior – da falta de interesse se agir – Necessidade/adequação – da 

nova decisão do STF. Argumenta a requerida que a parte demandante não 

requereu administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que 

não havia necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, 

porquanto o convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas 

aos beneficiários, bastando a apresentação da documentação 

necessária. Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 11114832). Ademais, no caso 

a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o 

interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. 

Sustenta que o requerimento administrativo juntado pelo autor não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO 

BAÇA N ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). FIXO, 

ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso 

afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da requerida 

encontram-se no Id. DOC. 12410102 p. 24. Intime-se o requerente para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O advogado da parte requerente fica instado a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 694 de 730



partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer 

(art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação 

voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 

de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005248-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN OAB - MT0019661A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAN SEGUROS S.A. (RÉU)

DROGARIA ROSARIO S/A (RÉU)

INDICO CONSULTORIA DE BENEFICIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA. (RÉU)

BRASIL PHARMA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA OAB - SP25639 

(ADVOGADO(A))

SERGIO CARNEIRO ROSI OAB - MG0071639A (ADVOGADO(A))

PEDRO SODRE HOLLAENDER OAB - SP182214 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005248-48.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MOARAIS E PARETIAIS proposta 

por ESPOLIO DE GILZA SOUZA DE MORAES, em desfavor de DROGARIA 

ROSARIO S.A, PANAMERICANO DE SEGUROS S.A, BRAZIL PHARMA S.A 

e INDICO CONSULTORIA DE BENEFÍCIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da 

demanda, a parte requerente e a requerida PANAMERICANO DE SEGUROS 

S.A firmaram acordo (Id. 14775109), pugnando por sua homologação e 

renunciando do prazo recursal. O representante do Ministério Público 

apresentou parecer favorável a homologação do acordo celebrado entre 

as partes (Id. 15044567). Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. 1) Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC, com relação a requerida PANAMERICANO DE SEGUROS S.A. As 

partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Honorários advocatícios, conforme ajustado. Expeçam-se 

os respectivos alvarás de forma individualizada, na respectiva cota parte 

dos interessados conforme declinado Id. 15155379, em relação a 

requerente KAMILLY SOUZA DE ARRUDA e GEISIÉLLY EDUARDA SOUZA 

FLOR, deverão ser apresentados dados bancários/conta poupança em 

seu nome para a posterior liberação dos valores. Com o trânsito em 

julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, com relação à 

requerida PANAMERICANO DE SEGUROS S.A. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. 2) Consigno que, o feito terá sua tramitação normal com 

relação as partes requeridas DROGARIA ROSARIO S.A, BRAZIL PHARMA 

S.A e INDICO CONSULTORIA DE BENEFÍCIOS E CORRETAGEM DE 

SEGUROS LTDA-ME. 3) Sem prejuízo do apontamento acima especifiquem 

as partes as provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 4) Por fim, determino a retificação do 

polo ativo da presente demanda, fazendo constar como KAMILLY SOUZA 

DE ARRUDA, representada pelo seu genitor LEONARDO FERREIRA DE 

ARRUDA FILHO e GEISIÉLLY EDUARDA SOUZA FLOR, representada pelo 

seu genitor DIMMYSON FERREIRA FLOR. 5) Vistas ao MP. Cumpra-se com 

as providencias necessárias. Várzea Grande, 14 de novembro de 2018. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009202-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009202-68.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do NCPC, 

estando ausente, a procuração ad judicia e declaração de 

hipossuficiência da parte autora IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE, 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Desse modo, 

determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob 

pena de indeferimento da exordial (art.321, paragrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 21 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): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 113981 Nr: 9495-41.2007.811.0002

 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: ENGEBRÁS S.A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AYRES KALUME REIS - 

OAB:17107, DAVID GRUNBAUN AMBROGI - OAB:25055, RAFAEL 

MOREIRA MOTA - OAB:17162, RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - 

OAB:23866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a juntada do laudo pericial às fls. 196-203, expeça-se o 

competente alvará em favor da perita para levantamento do valor 

depositado à fls. 171-172, referente aos honorários periciais, na conta 

indicada à fl. 195.

Apresentado o laudo (fls. 196-203), intimem-se as partes para 

manifestarem acerca do mesmo, em 10 (dez) dias, sucessivamente em 

tempo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391224 Nr: 6031-28.2015.811.0002

 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: LUIZ ANTONIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

reestabelecimento do benefício de auxílio-doença com conversão em 
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aposentadoria por invalidez.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. Em instrução, à parte autora 

requereu a desistência da ação.

 É a síntese. Fundamento. 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.

Em face do pedido de desistência impõem-se a extinção do 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.

A teor do artigo 90, do NCPC, cabe à parte desistente, ora parte autora, 

arcar com o pagamento das despesas processuais e os honorários 

advocatícios, de forma que os fixo com base no artigo 85, § 8º, do CPC, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conquanto, em razão de ser 

justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade.

 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.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 3571 Nr: 248-51.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ POTRICH - 

OAB:31038/RS

 Vistos,

Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia LTDA EPP opôs Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença em desfavor de Fazenda Pública Estadual, 

em que suscita excesso de execução no tocante ao termo inicial da 

correção monetária e juros de mora, sustentado que os juros de mora, por 

se tratar de quantia certa, deverão incidir a partir do trânsito em julgado da 

sentença.

A parte impugnada reiterou os termos da petição de cumprimento de 

sentença.

Feito o registro. Considerando que os honorários foram fixados em quantia 

certa R$ 10.000,00 (dez mil reais), a correção monetária deve ser 

computada a partir da data em que fixada a verba e os juros moratórios 

devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da sentença, 

consoante entendimento já predominante e atualmente consagrado no 

Diploma Legal (art. 85, § 16 do CPC).

Em suma, a correção monetária será contada desde 05/04/2005, fl. 

274/278, momento da condenação do pagamento dos honorários 

advocatícios, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da 

sentença (19/06/2012, fl. 333).

Quanto ao pedido de desbloqueio ou levantamento dos valores entendidos 

pelo impugnante como excesso, informo que os mencionados valores já 

foram devidamente desbloqueados conforme detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio de valores em anexo.

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. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Impugnante. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Intime-se a parte Exequente para juntar aos autos novo cálculo, no prazo 

de 15 dias, conforme os parâmetros estabelecidos nesta decisão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328156 Nr: 24481-87.2013.811.0002

 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: JUVENIL ADY DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYDES AIRES DA COSTA - 

OAB:3750, JONAS NOLASCO DE SOUZA - OAB:1643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o pagamento efetuado pelo (a) devedor (a) por meio do 

Ofício Requisitório, conforme Ofício do DAP de fls. 90/91, julgo extinta a 

presente ação, com fundamento no artigo 924, II do CPC. 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.: 379708 Nr: 26534-07.2014.811.0002

 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: BENEDITO ALVES DA SILVA, VANIA CALDEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da inércia do (a) autor (a), apesar de intimado (a), julgo extinta a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado, 

ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 401284 Nr: 11998-54.2015.811.0002

 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: LEUDIR VITOY VITÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:MT 17.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 
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os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330520 Nr: 26825-41.2013.811.0002

 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: MAURILIO DE SANT' ANA MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 307278 Nr: 3165-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DIAS, GENILDA PEREIRA TONDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo o exequente concordado e/ou deixado de apresentar impugnação 

ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com 

destaque dos honorários contratuais quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 287023 Nr: 6299-87.2012.811.0002

 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: WILGNER APARECIDO NOGUEIRA MARQUES, 

THYSSIANI APARECIDO NOGUEIRA MARQUES, EUNICE ASSIS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:MT 17.763/A, MIGUEL 

SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a juntada do instrumento de procuração e determino a retificação da 

autuação com as anotações pertinentes (fls. 725/728).

Diante da necessidade de dilação probatória para a resolução da 

“quaestio juris”, defiro a produção de prova testemunhal formulado pela 

parte Autora. Tendo em vista a necessidade de se priorizar os processos 

incluídos na Meta 2 do CNJ, designo o dia 05/12/2018 às 16h, para 

realização de audiência de instrução e julgamento. Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455). Se necessário, expeça-se carta precatória de inquirição, com 

prazo de 45 dias e intimação das partes sobre a expedição (CPC, arts. 

237, III e 261) e/ou requisite (m)-se a(s) testemunha (CPC, art. 455, §4º, III). 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344657 Nr: 11639-41.2014.811.0002

 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: ALCIDES RAMOS DE ASSUNÇÃO, RUFINA PEREIRA DE 

LOIOLA, TANIA DO ESPÍRITO SANTO GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344321 Nr: 11349-26.2014.811.0002

 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: MARCIA JANAÍNA BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 697 de 730



meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435514 Nr: 4344-79.2016.811.0002

 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: GONÇALINA NEVES DE CAMPOS, JUAREZ VALDEVINO 

PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 434815 Nr: 3898-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11.065-A

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente (fls. 290/293 ). Posto isso, julgo extinta a execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20985 Nr: 835-49.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. PIO DA SILVA - ME, IZONILDES PIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Vistos,

A parte Exequente não aceitou o bem indicado como garantia e pugnou 

pela expedição de ofício “on line” ao sistema Bacen Jud, a fim de penhorar 

ativos financeiros existentes em contas bancárias em nome da parte 

executada. Sendo assim, indefiro por ora, pedido de fl.243.

Os comandos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80 e artigos 835 e 854 

do Novo Código de Processo Civil, indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora e garantia da execução, sem prejuízo da implantação 

do convênio de cooperação Técnico-Institucional firmado no ano de 2004 

entre o TJMT e o Banco Central do Brasil, regulamentado pelo provimento 

nº 04/2007/CGJ/MT, que viabilizou a penhora eletrônica mediante utilização 

do sistema Bacen Jud “on line” para fins de satisfação integral da 

obrigação, via constrição dos valores encontrados nas contas bancárias 

pertencentes ao devedor. Assim, diante da realidade processual, viável a 

tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário por ventura 

existente em contas bancárias da parte executada.

Ante o exposto, defiro o pleito averbado pela parte Exequente para 

ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via sistema “on line” 

Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante indicado, 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencente a parte 

executada. Materializado sucesso no bloqueio do numerário, lavre-se a 

penhora e depósito, na forma e para os fins dos artigos 11, § 2°, 12 e 13 

da Lei 6.830/80. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial, bem como o imediato arquivamento provisório, com baixa no 

relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340609 Nr: 8412-43.2014.811.0002

 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: JESUINO LISBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 
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pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344301 Nr: 11330-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 315025 Nr: 11325-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO F. CORREA LTDA, 

FERNANDO MARCOS MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN-Proc. Federal - OAB:1.381.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Fernanda Minosso - 

OAB:325765, MAIRA FERNANDA MINOSSO - OAB:7602

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente (fls. 39 ). Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, 

com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374989 Nr: 23023-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. DE ARRUDA BARBOSA-ME, ODEMIR DE 

ARRUDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente (fls. 16/24 ). Posto isso, julgo extinta a execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 284833 Nr: 11800-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. N. SANTOS & PINTO LTDA ME, CAMILA DE 

OLIVEIRA SANTOS, TEREZA NEGRETI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido da Exequente de fl. 41. Com fundamento no art. 313, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, suspendo o processo até que a 

Exequente providencie a certidão de óbito e promova a substituição do 

Executado falecido por seu espólio ou sucessores.

Assim, deve a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de habilitação:

a) Havendo bens a inventariar, comprovar a existência de espólio do 

exequente, indicando e qualificando o inventariante, nos termos dos 

artigos 75, inciso VII e 618, I, do NCPC;

b) No caso de inexistência de bens a inventariar ou tendo encerrado 

eventual processo de inventário, apresentar certidão negativa de 

inventário ou de encerramento do inventário ou declaração da inexistência 

de inventário extrajudicial firmada pelos sucessores;

Cumprida a determinação acima, voltem os autos conclusos, 

imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330548 Nr: 26853-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:3.541-B

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente (fls. 16/24 ). Posto isso, julgo extinta a execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

 No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255190 Nr: 13306-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUÍSA CAPELASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno do feito da Instância Superior e para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem o interesse no prosseguimento 

do feito, com eventual pedido de execução, sob pena de arquivamento. 

Não havendo manifestação no prazo assinalado, certifique-se e 

arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391830 Nr: 6456-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA. (POSTO 

ZERO KILOMETRO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10915/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453588 Nr: 13471-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 438555 Nr: 5999-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONÇALVES - OAB:20769/O, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE 

LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521, 

MARCELO GUIMARAES MAROTTA - OAB:10856, PAULO RICARDO 

RODRIGUES - OAB:13503/MT, Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 201543 Nr: 12262-52.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SANTO ANDRÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 
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proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245247 Nr: 5791-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA CASSIM, GONÇALINA 

JOSEFA DE OLIVEIRA, JOSEFINA MARIA DA SILVA, MARIZETE 

ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES, LAURA VERGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20415 Nr: 821-65.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÕES E FERRO LTDA, ALCIDES RENOEL 

SIMOES, JOSE GERALDO FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Ferreira Zilio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA 

RESMER - OAB:51.992 OAB/PR, JOÃO EVERARDO RESMER VIEIRA - 

OAB:18.084 OAB/PR

 Vistos,

 Opostos os Embargos de Declaração e, diante da eventualidade de 

empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se a embargada, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 350658 Nr: 16313-62.2014.811.0002

 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: DELCI BALEEIRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DELCI BELEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.359, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402043 Nr: 12415-07.2015.811.0002

 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: CECILIA OLIVEIRA DAMASCENO DE BARROS, SELMA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332016 Nr: 768-49.2014.811.0002

 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: JUCILENE SANTANA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 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:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 
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meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335451 Nr: 3923-60.2014.811.0002

 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: ADILES MARIA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 295132 Nr: 15330-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 Vistos,

 Opostos os Embargos de Declaração e, diante da eventualidade de 

empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se a embargada, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 450342 Nr: 12077-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E AUTO PEÇAS FRITZ LTDA, 

GUNTER HENRIQUE FREDERICO VERHALEN, RICARDO BRUNO 

VERHALEN, ELVIRA ADELHEIT VERHALEN, FREDERiCO JACOB 

VERHALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE VERHALEN 

DE FREITAS - OAB:17193, MICHEL ANTÔNIO BREDA - OAB:16.990

 Vistos,

 Opostos os Embargos de Declaração e, diante da eventualidade de 

empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se a embargada, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303238 Nr: 24165-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA DISTRIB. DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARISIA MARIA DO NASCIMENTO, ALESSANDRO 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos,

 Opostos os Embargos de Declaração e, diante da eventualidade de 

empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se a embargada, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412074 Nr: 17839-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA VIDOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 702 de 730



quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346316 Nr: 12892-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 388448 Nr: 4379-73.2015.811.0002

 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: ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MINICIPAIS DE VÁRZEA GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 368872 Nr: 18610-42.2014.811.0002

 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: ALCIONE SOUZA JINKINGS, ELIZABETHE HENRIQUE 

MAGALHÃES, MARIA PRECIDINA DE MELLO KRAUS, FRANCISCA 

RODRIGUES NEVES DE SOUZA, HEDILAMAR HENRIQUE ZANATTA, 

MARTHA HITOMI HIGASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 337755 Nr: 6034-17.2014.811.0002

 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: TEREZINHA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007263-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SUTERIA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos... Razão assiste à autora em sua tese argumentativa de que a 

sentença proferida nos autos não deverá se submeter ao reexame 

necessário porque o valor da condenação não ultrapassará 1000 (mil) 

salários mínimos e, que, além do mais, poderá ser aferido por simples 

cálculo aritmético (§ 3º, I, art. 496, CPC). Assim, acolho o pedido e torno 

sem efeito a ordem de remessa necessária exposta na sentença, para o 

fim de determinar que a sentença não está sujeita à remessa necessária, 

nos termos do art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005757-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ROSALIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005757-42.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: PAULINA ROSALIA DE PINHO Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de dez dias, manifestar sobre o laudo 

pericial. 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, 21 de novembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002237-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA FERRAZ (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 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002237-45.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): LEONISIA FERRAZ Requerido: 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte requerente acerca da perícia 

contábil designada para o dia 23.1.2019 As 17h30min, conforme 

documento juntado aos autos. Várzea Grande, 21 de novembro de 2018 

Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005619-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH LOBATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO OAB - MT22992/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, I) Tendo em vista a tutela de urgência já foi deferida no plantão 

judiciário, determino a citação da parte ré acerca da ação para, querendo, 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC). II) Intime-se a subscritora da inicial para, em 5 (cinco) dias, 

regularizar a representação processual, conforme ordenado na decisão 

de Id. 14023387. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 443907 Nr: 8782-51.2016.811.0002

 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: ROSA DA SILVA TEIXEIRA CASSAVARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380719 Nr: 27281-54.2014.811.0002

 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: EPIFANIA ILARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE ALMEIDA SALDANHA, 

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 EPIFANIA ILARIA DE ALMEIDA, qualificada nos autos, representada pela 

Defensoria Pública do Estado, propôs “Medida Protetiva para Internação 

Involuntária (com Pedido de Tutela de Urgência)”, em face de JEFFERSON 

DE ALMEIDA SALDANHA e da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos da peça primeira, 

requerendo a internação compulsória de seu neto.

 O pedido veio instruído com diversos documentos.

Inicialmente a ação foi pleiteada perante o Juízo da Segunda Vara de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 704 de 730



Família e Sucessões desta Comarca, contudo houve declínio de 

competência da presente ação para este juízo.

A liminar foi indeferida, ordenando-se o encaminhamento voluntário do 

rapaz ao CAPSAD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.

Na sequência a autora desiste do feito (fl. 102).

Devidamente intimada, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande concordou 

com o pedido de desistência (fl. 104), contudo, desde que, seja 

condenada a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como de honorários sucumbências.

É a síntese do necessário.

Decido.

Diante da manifesta desistência da ação expressada na petição de fl. 102 

e por não ter o réu demonstrado discordância com o pedido, com fulcro no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e 

declaro extinto este feito sem resolução do mérito.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta 

a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional.

Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos, por ser a 

autora beneficiária da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, §3º, do 

CPC.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255842 Nr: 13726-09.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEZIR DE MAGALHÃES NASCIMENTO

 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:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo 

procedente o pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a 

conceder à requerente, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 

(um) salário mínimo, a partir da data do ajuizamento da ação (22.10.2010), 

bem como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei.Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e art. 85, § 2º, 

do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, I e art. 

509, § 2º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328662 Nr: 24981-56.2013.811.0002

 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: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSDO, EDMG, MDVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 ADELITA DE SOUZA OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs “Medida 

Protetiva para Internação Involuntária com Pedido de Tutela de Urgência”, 

em face de BENTO SANTANA DE OLIVEIRA e ESTADO DE MATO 

GROSSO, igualmente qualificados, pleiteando a internação involuntária do 

requerido, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira.

A fl. 104 aportou informações acerca do falecimento do requerido.

 Instada a se manifestar, a autora compareceu perante a secretaria deste 

juízo para juntar aos autos a correspondente certidão de óbito, conforme 

fls. 134 e 135.

É o relatório.

Decido.

Ante a comprovação do falecimento da parte, com fulcro no art. 485, IX, 

c/c §3º, do Código de Processo Civil, declaro extinto este feito sem 

resolução do mérito.

 Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330721 Nr: 27015-04.2013.811.0002

 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: TEREZINHA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, esta requereu 

o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 424297 Nr: 24252-59.2015.811.0002

 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: JOILSON DE NOVAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13782 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:OAB/MT 

13.100

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 239916 Nr: 1282-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROGERIO BOTELHO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1282-41.2010.811.0002 (código n. 239916)“Execução de 

Sentença (...) . Assim, não restando configurado o apontado excesso de 

execução, e levando-se em conta que as planilhas são de 2016, determino 
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seja a parte exequente intimada para, em 15 (quinze) dias, juntas novos 

cálculos atualizados, mantendo os índices estabelecidos no acórdão, que 

deverão ser conferidos pela Contadoria Judicial. Cumpridas as 

providências e ouvida a parte executada em 5 (cinco) dias, conclusos. 

Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do 

art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa 

e o pouco tempo exigido para o serviço do profissional, devendo esse 

valor ser acrescido ao valor do débito principal, nos termos do § 13º, do 

referido artigo.Intime-se o executado para comprovar a implantação da 

aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

imposição de multa. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 481132 Nr: 2593-23.2017.811.0002

 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: OTONIEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT, JEFERSON L. F. CARVALHO - OAB:17.081/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a Ação Anulatória de 

Débito Fiscal ajuizada por Otoniel Barbosa em face do Município de Várzea 

Grande, a fim de reconhecer a ilegitimidade do requerente/executado 

quanto à inscrição imobiliária n. 301.151.0969.0000.06.001 (CDA 

50505/2010), devendo o feito executivo prosseguir em relação à inscrição 

imobiliária 301.103.0345.0001.06.001 (CDA n. 50504/2010), cabendo, pois, 

ao ente público municipal, apresentar nova planilha de cálculo.Tendo os 

litigantes sido, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente 

distribuídas entre eles as despesas, nos termos do art. 86 do Código de 

Processo Civil. Portanto, fixo os honorários advocatícios a cada um em 

10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalhado desenvolvido pelos 

profissionais e o razoável tempo exigido para o seu serviço.Condeno 

também o embargante ao pagamento de metade das custas processuais, 

deixando, por outro lado, de condenar o requerido nessa verba porque, 

segundo prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda 

Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, 

exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda. Transitada em julgado esta decisão, traslade-se cópia desta 

para os autos em apenso, arquivando-se, em seguida, este processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 236141 Nr: 16043-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se o ordenado no processo em apenso (398678).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 398678 Nr: 10619-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre o 

interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331444 Nr: 170-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TOSHIO DOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Município 

de Várzea Grande-MT, consoante se observa dos documentos juntados 

aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, esta requereu 

o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 482764 Nr: 3569-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZÔNIA LTDA, EDSON ABREU XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos intimando a nova síndica para manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de dez dias, conforme despacho a 

seguir transcrito: "Vistos.

 Acolho o pedido retro, cumpra-se como requerido, dando-se vista dos 

autos à nova síndica, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413763 Nr: 18792-91.2015.811.0002

 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: LUCI DALVA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Materiais intentada por Luci 

Dalva de Pinho em face do Município de Várzea Grande, a fim de declarar 

o direito da servidora às diferenças salariais do seu enquadramento no 

nível 7, bem como de ser enquadrada no nível 8, a partir de 18.1.2014 e na 

classe B, a partir de 1.7.2015, com o pagamento das diferenças salariais 

correspondentes, declarando, assim, extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 
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0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E .Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno apenas o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.De acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula n. 490, STJ).Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins.Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 425817 Nr: 25044-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CICERO CÉZAR DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JUCEMIRO 

BENEDITO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:MT 6.771, VALDECIR CALÇA - OAB:5247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de 

Responsabilidade Civil proposta por Lúcia Cavalcante de Oliveira e Cícero 

Cézar de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso e de Jucemauro 

Benedito de Freitas, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno os autores 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo 

procurador e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Contudo, 

suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida, nos termos 

do art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 440114 Nr: 6862-42.2016.811.0002

 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: JOILSON ALVES DOS SANTOS

 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:

 Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação 

de Cobrança proposta por Joilson Alves dos Santos em face do Município 

de Várzea Grande/MT, condenando este ao pagamento das verbas 

salariais referentes às férias, acrescida do terço constitucional do período 

de 23.9.2013 a 15.10.2014, em montante a ser calculado em liquidação de 

sentença, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E . De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenaçaão, considerando a natureza e 

importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.Processo não sujeito ao reexame necessário, 

nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346317 Nr: 12893-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA FERREIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 12893-49.2014.811.0002 (Código 346317)

“Embargos de Declaração”

Vistos.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos 

autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a decisão de fl. 280, 

alegando haver contradição na parte em que determinou o pagamento dos 

honorários periciais às suas custas, tendo em vista ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita.

Alega que, de acordo com o art. 98, do CPC, quando a pessoa 

responsável pelo pagamento da verba honorária pericial for beneficiária 

da justiça gratuita, o custeio dessa verba pertence ao Estado.

 Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a 

contradição apontada.

 É o sucinto relatório.

Decido.

Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

em 6.11.2018, sendo que a data inicial do prazo de 5 (cinco) dias prevista 

no art. 1.023, do antigo CPC, se deu em 19.10.2018, conforme se infere do 

carimbo de fl. 281-v, cumprindo salientar que por se tratar de fazenda 

pública esse prazo é contado em dobro, impondo-se, além disso, examinar 

se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 

1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em 

contradição, conforme sustentado.

Nenhuma razão assiste ao embargante quanto à contradição apontada, 

pois, contrário ao afirmado, a perícia contábil não foi solicitada pela parte 

autora/embargada, mas estabelecida na própria sentença e no acórdão, 

como meio de apuração do percentual da perda remuneratória.

 Além disso, a parte autora foi vencedora na ação, de modo que, 

independentemente de ser ou não beneficiária da justiça gratuita, a 

responsabilidade pelo pagamento da perícia pertence à parte vencida, ou 

seja, ao Município de Cuiabá, o que afasta a incidência do art. 95, § 3º, do 

CPC, erroneamente citado pelo embargante como 98.

 Diante do exposto, por não restar caracterizada a contradição apontada, 

com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380797 Nr: 27350-86.2014.811.0002

 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: NOEL BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por Noel Borges 

Pessoa em face da sentença de fls. 121-123, que julgou improcedente o 

pedido de usucapião sobre área pública, nos quais se alega ter havido 

“omissão” e “contradição”, uma vez que não restou comprovado que a 

área discutida pertence ao órgão público. O embargado diz que os 

embargos não devem ser conhecidos, tampouco providos, porque 

ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, 

enfatizando que o embargante simplesmente tenta rediscutir a questão. 

Arremata, afirmando que ao contrário do sustentado, o processo foi 

devidamente instruído com robustas provas de que a área pretendida é 
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pública. (...) Apesar de o embargante apontar a existência de omissão e 

contradição no decisum, isto resultou em apenas alegação, uma vez que o 

único fundamento utilizado foi o de que não restou comprovado que a área 

em litígio pertence ao órgão público municipal, em total dissonância, como 

se vê, da verdadeira finalidade do instituto recursal. Em verdade, objetiva 

rediscutir a decisão para o fim de infirmar a sentença proferida, 

olvidando-se de que, para tanto, deverá manejar o recurso necessário ou 

apropriado. Por esses fundamentos, não conheço dos embargos 

propostos. Intimem-se e cumpra-se todo o ordenado na decisão recorrida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90470 Nr: 10527-52.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO DA CRUZ - 

OAB:20475/O

 Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito, dando à parte 

executada a oportunidade de garantir a execução, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias. Deixo de condenar o excipiente em honorários advocatícios 

por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 376369 Nr: 24033-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito com a intimação 

da parte exequente para, em 15 dias, requer objetivamente o que entender 

de direito.Deixo de condenar a excipiente em honorários advocatícios por 

não ser possível a fixação de tal verba em exceção de pré-executividade 

julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 1.048.043, Min 

Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido RT 810/298, 

JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 426912 Nr: 25605-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PAULISTA LTDA., JOSE 

CATENA FILHO, KASSIO RODRIGO CATENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade e indefiro o pedido de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário formulado pela empresa executada e posteriormente 

pelos sócios/excipientes, ordenando o prosseguimento do feito.Antes de 

apreciar o pedido de penhora de valores, reputo conveniente ser dada 

oportunidade aos executados de pagamento do débito ou de indicação de 

bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido em branco o 

prazo, conclusos. Deixo de condenar os excipientes em honorários 

advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 440087 Nr: 6837-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito com a intimação 

da parte exequente para manifestar seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção por pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Tendo em vista que a parte executada garantiu o juízo, 

segundo se infere do comprovante de fl. 9, com fulcro no art. 151, II, do 

CTN, suspenso a execução e a exigibilidade do crédito tributário. Deixo de 

condenar o excipiente em honorários advocatícios por não ser possível a 

fixação de tal verba em exceção de pré-executividade julgada 

improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton 

Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido RT 810/298, JTJ 

308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 252332 Nr: 20861-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA SANTOS ALVES, CAROLINA 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 Visto...

CAROLINA SANTOS ALVES, qualificada nos autos propôs “Exceção de 

Pré-executividade” em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, igualmente 

qualificada, alegando, em síntese, o cabimento da exceção para alegar 

matéria de ordem pública, objetivando, no mérito, a extinção da execução 

por pagamento.

 Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual pede a extinção da 

execução, reconhecendo que houve pagamento.

 É o relatório.

Decido.

Segundo se infere do relatório supra, depois de proposta exceção de 

pré-executividade informando a ocorrência do pagamento do débito, a 

Fazenda Pública Estadual pede a extinção da execução, reconhecendo a 

liquidação do débito.

 Diante do pagamento noticiado pelas partes, julgo procedente o pedido 

contido na exceção de pré-executividade e, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução.

Com fulcro no art. 85, §§ 3º, 4º e, do CPC, condeno a Fazenda Pública em 

honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido, conforme documento de fl. 36.

 Por outro, condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

 Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 289804 Nr: 9349-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAFIOS COMERCIO FIOS ESMALTADOS 

LTDA, ELIANA DE LUNA CAVALCANTI PINTO, RENATO CUSTODIO PINTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955, CLARIANA ZACARKIM BARÃO - OAB:MT 14955, 

FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO 

BARÃO - OAB:8313

 Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito com 

a realização de nova tentativa de penhora de valores, inclusive do sócio 

Renato Custódio Pinto, que se deu por citado. Deixo de condenar os 

excipientes em honorários advocatícios por não ser possível a fixação de 

tal verba em exceção de pré-executividade julgada improcedente 

(STJ-Corte Especial, ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 

17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 

(AI 7.106.663-0)).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 448230 Nr: 11018-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. TONIAZZO & CIA LTDA, ELIZANDRO 

JONIOR TONIAZZO, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7.180, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - OAB:3954, ROGÉRIO 

SILVEIRA - OAB:5334

 Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por E. J. Toniazzo & Cia Ltda em 

face da Fazenda Pública Estadual, determinando, por conseguinte, o 

prosseguimento da execução, com a intimação da parte executada para 

indicação de outro bem à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo acima, conclusos. Deixo de condenar a parte excipiente 

em honorários advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em 

exceção de pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, 

ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no 

mesmo sentido RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 

7.106.663-0)).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 348976 Nr: 15037-93.2014.811.0002

 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: PEDRO ALCANTARA DE SOUZA, JOSÉ FERREIRA DE 

SOUZA, ADMIR CORREA DE MORAES, OLINDO FERREIRA COIMBRA, 

ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA, PEDRO VICENTE DA SILVA, DARCY 

CORRÊA DE MORAES, OLINDINA MARTINS BEZERRA AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 187.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por autor, o ente público estadual 

requer seja julgado improcedente os pedidos da parte autora, ao 

argumento de que houve reestruturação da carreira dos cargos ocupados 

pelos exequentes, inexistindo perda salarial a ser apurada.

 Cumpre, pois, esclarecer que não há se falar em rediscussão do direito 

dos autores à recomposição salarial, vez que esse direito já restou 

devidamente reconhecido na sentença e no acórdão, estando preclusa a 

matéria.

 Assim, não havendo oposição da parte ré acerca da proposta de 

honorários periciais de fl. 243, homologo-a para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, fixando o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por 

autor e, por consequência, determino seja intimado o ente público estadual 

para o depósito integral do valor, no prazo de 10 (dez) dias. Depositado o 

valor, transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária 

do Sr. Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para 

o início dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 437377 Nr: 5340-77.2016.811.0002

 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: NEUZELI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação 

Declaratória c/c Cobrança intentada por Neuzeli de Souza em face do 

Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar à 

remuneração da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 15.3.2011, 

devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração.Com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, sobre o valor da condenação. 

Todavia, por ser ilíquida a sentença, o devido percentual será fixado por 

ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do 

Código de Processo Civil.Quanto às custas processuais, segundo prevê o 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça.Processo 

sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Havendo recurso de 

apelação ou não e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à instância superior para os devidos fins. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377831 Nr: 25171-82.2014.811.0002

 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): COMASO -COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SOROCABA LTDA, SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA, LUIZ 

HUMBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ARLINDO DO 

CARMO, para devolução dos autos nº 25171-82.2014.811.0002, Protocolo 

377831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004425-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial para retificar o valor da causa, 
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atribuindo o valor de R$ 233.319,16 (trezentos e trinta e três mil, trezentos 

e dezenove reais, dezesseis centavos). Determino a intimação da parte 

Autora, na pessoa de seu procurador, para promover o recolhimento das 

custas iniciais do procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos para análise do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ou para determinar o cancelamento da distribuição, 

conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004722-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AURELIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004722-47.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE AURELIO RAMOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Dispenso a realização de audiência de conciliação/mediação, consoante o 

art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o Requerido, para querendo, responder a 

presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça 

consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, para 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005882-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOACY BORGES DA 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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005993-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA (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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005893-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DO ESPIRITO SANTO (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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006222-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JANUARIO MOTA (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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006046-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003489-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005887-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005885-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006538-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERREIRA DE MAGALHAES (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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006305-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA DIAS DE SOUZA (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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 267279 Nr: 8417-70.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CAROLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação, ajuizada por 

JOAQUIM CAROLINO DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, e por consequência julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito.Outrossim, deixo de condenar a parte requerente 

ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 445719 Nr: 9790-63.2016.811.0002

 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: NATHALYA ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 112104 Nr: 7763-25.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305/MT, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156/MT, JOSÉ ANTÔNIO S. POMPEU CARDOSO - 

OAB:21.046/MT, KOHERLERDO PRADO - OAB:23.427/MT, RENATA 

ALESSANDRA SANTANA MOTA - OAB:21.238/MT, RODRIGO ALMEIDA 

DA SILVA - OAB:23.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art.203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261979 Nr: 1279-52.2011.811.0002

 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: ABEL ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conheço dos embargos de fls. 173/175, na forma do art. 1.022, II, do 

Código de Processo Civil, e acolho-os, uma vez que, realmente houve 

omissão acerca dos juros e da correção monetária.

Declaro, pois, que a sentença, em seus parágrafos segundo e terceiro da 

fl. 172/verso passam a ter a seguinte redação:

"A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a 

partir de quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão 

de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09).”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 382021 Nr: 28274-97.2014.811.0002

 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: EURO TRANSPORTES LTDA - EPP, VALDENIR LUIZ DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

COORD. GERAL DE INF. DA SEFAZ/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTTO 

DE PAIVA - OAB:12054

 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 REQUERENTE, na pessoa 

de se advogado para no prazo legal, manifestar acerca do mandado 

devolvido e retro juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 378376 Nr: 25573-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CASA PRÓPRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477

 Vistos.

IMOBILIÁRIA CASA PRÓPRIA LTDA opôs exceção de pré-executividade 

nesta ação de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, sob a alegação de que não deve o valor 

integral da dívida cobrada no presente processo, bem como manifestou 

interesse pelo parcelamento das parcelas remanescentes.

Manifestação da Fazenda Pública às fls. 77/104.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os presentes autos, verifico antes mesmo da citação, a 

parte exequente informou o pagamento dos débitos de IPTU das inscrições 

imobiliárias nº 307.251.0006.0000.07.000, 307.251.0007.0000.07.000 e 

307.251.0009.0000.07.000.

 Nesse passo, levando em consideração que em emenda à inicial e antes 

do despacho inicial determinando a citação já havia a ciência dos valores 

já pagos, não há que se falar em cobrança dos valores que já se 

encontram quitados.

Assim, ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-executividade 

interposta e determino o prosseguimento da execução.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 99124 Nr: 8259-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES FRANCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, na pessoa de seu 

Procuracurador Geral, para restituir dos autos, no prazo de 3 (três) dias, 

tendo em vista que se encontram com excesso de prazo para devolução, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 242831 Nr: 3999-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MAURO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art.203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a requerer o que de 

direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311812 Nr: 7872-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉTODO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 

LTDA.ME, MARIA DALVA DA COSTA MARQUES, LORAYNE GONÇALINA 

ABREU SIME, DIRCEU DE ASSIS SIME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÉTODO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 

LTDA.ME, CNPJ: 02463578000100, Inscrição Estadual: 130410802. 

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: 10/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de MÉTODO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA.ME, MARIA DALVA 

DA COSTA MARQUESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°20121841, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20121841/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/03/2012

 - Valor Total: R$ 6.405,02 - Valor Atualizado: R$ 6.025,02 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 380 (trezentos e oitenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 328579 Nr: 24899-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP, MARIA DO CARMO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

retro agendada para o dia 11 de dezembro de 2018 às 14h00m, devendo a 

serventia expedir o necessário para a realização do ato.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436136 Nr: 4738-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GIMENES REZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNON OSNY MENDES LUCAS - 

OAB:50187, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Batista Fagundes - 

OAB:8907

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MAURO BASTIAN FAGUNDES, para devolução 

dos autos nº 4738-86.2016.811.0002, Protocolo 436136, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436211 Nr: 4765-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEFE DA CIRETRAN - VARZEA GRANDE MT- 

DETRAN/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GIMENES REZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MAURO BASTIAN FAGUNDES, para devolução 

dos autos nº 4765-69.2016.811.0002, Protocolo 436211, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290673 Nr: 10292-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SIGARINI GOMES, DOUGLAS 

MARCIO SIGARINI DE AQUINO, RODOLFO PAIVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO SIGARINI GOMES, Cpf: 

04175002111, Rg: 2317374-2, Filiação: Eliete Sigarini e João Silva Gomes, 

data de nascimento: 03/12/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT e 

atualmente em local incerto e não sabido DOUGLAS MARCIO SIGARINI DE 

AQUINO, Cpf: 03931512126, Rg: 16774280, Filiação: Jorge Luiz de Aquino 

e Dalva Rodrigues Sigarini, data de nascimento: 17/11/1987, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-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: Consta nos autos em epígrafe que, no dia 23 de 

fevereiro de 2012, por voltas das 21h:00m., na via pública em frente a 

“Casa do Peixeiro” no bairro Vitória Régia, nesta cidade, os denunciados, 

Douglas Márcio Sigarini Aquino e Rodolfo Paiva Monteiro, em comunhão de 

vontades e desígnio autônomo, com evidente animus necandi, 

concorreram de alguma forma para que também o denunciado BENEDITO 

SIGARINI SILVA GOMES, desferisse os disparos de arma de fogo em face 

da vítima JUCINEI NATALIO CORREA, causando-lhe os ferimentos 

descritos no laudo de necropsia de fls. 59/66, os quais foram as causas 

eficientes de sua morte.Diante do exposto, denuncio BENEDITO SIGARINI 

SILVA GOMES, DOUGLAS MÁRCIO SIGARINI DE AQUINO, como incursos 

nos artigos 121, § 2°,I e IV do Código Penal e RODOLFO PAIVA MONTEIRO 

como incurso nos artigos 121, §2°, I e IV c.c 29 do Código Penal e art. 14 

da Lei n°10.826/2003, em concurso material.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia em desfavor dos réus BENEDITO 

SIGARINI GOMES, DOUGLAS MARCIO SIGARINI DE AQUINO e RODOLFO 

PAIVA MONTEIRO, pois presentes os requisitos do art. 41, do Código de 

Processo Penal.Citem-se para responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.Caso não oferecidas as respostas no prazo legal, 

encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para as defesas, nos termos do 

art. 408, do CPP.Defiro o requerido na cota ministerial que acompanhou a 

denúncia. A escrivania, inicialmente, oficiará ao INI/DF, órgão gerenciador 

do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, pois o Instituto 

Nacional centraliza as informações resultantes de inquéritos e processos 

criminais regularmente instaurados no Brasil; e ao II/MT, para também 

comunicar no ofício o recebimento da denúncia.Com a juntada das Folhas 

de Antecedentes e, em existindo outros processos contra os acusados 

fora desta Comarca, o cartório deverá, imediatamente, oficiar ao 

respectivo juízo, solicitando a certidão de objeto e pé e eventual mandado 

de prisão, além da mesma providência com relação aos processos desta 

Comarca.Int.

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, KARINE UHDRE DE 

LARA, digitei.

Várzea Grande, 13 de novembro de 2018

Karine Uhdre de Lara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 523346 Nr: 177-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Fabiana de Arruda Gomes Queiroz - OAB:

 Intimar a advogada Fabiana de Arruda Gomes Queiroz(OAB/MT 15910), 

constituído pelo acusado Marcos Augusto Ferreira Queiroz, da sentença 

de pronuncia de fls 1388/1400 cujo teor: Feitas essas considerações, pois 

presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação constante 

da denúncia, PRONUNCIO MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ qual 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV e § 6º, 

c.c. 29, caput, do Código Penal, para que se submeta a julgamento pelo E. 

Tribunal do Júri, desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 519687 Nr: 24299-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DE JESUS, ROQUELINA 

APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:

 Intimar a advogada Jânia Mikaelle Godoy Monteiro Matos, OAB/MT 

22458/O, constituída pelos acusados Natalino de Jesus e Roquelina 

Aparecida dos Santos, para que tome conhecimento da decisão a seguir 

transcrita: “(...) Em face dos fatos narrados no petitório protocolado nesta 

data pelo Ministério Público, fixo a medida cautelar do art. 319, III do CPP, 

determinando a proibição de que os réus mantenham contato com as 

testemunhas do processo, em especial Erica de Moraes e Pedro Márcio de 

Oliveira. (...)”.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 318622 Nr: 15012-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Edmilson da Silva Lisboa, Cpf: 59436859104, Rg: 

5092930 SSP MT Filiação: Jose Lisboa e Italina Bispo da Silva, data de 

nascimento: 13/05/1970, brasileiro(a), natural de Nortelandia-MT, 

casado(a), Endereço: Rua das Aroeiras Qd. 17 Lote 26, Bairro: Cohab 

Eliane Gomes, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em juízo para informar o 

número da sua conta corrente para devolução do valor pago a título de 

fiança.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 323369 Nr: 19767-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MILITÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Fabio Militão da Silva, Cpf: 54795451168, Rg: 

28980 SSP MT Filiação: Geraldo Militao da Silava Junior e Zilda Maraia da 

Silva, data de nascimento: 05/10/1974, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, solteiro(a), Endereço: Rua Major João Vieira, N. 28, Bairro: 

Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

 SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ (?) (?), conforme cálculo de fls. 137, SOB 

PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA 

ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

BEM COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES..

Resumo da inicial:O denunciado esta incurso nas sanções prevista no art. 

306. da Lei n. 9.503/97.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu FÁBIO MILITÃO DA SILVA, brasileiro, filho de Geraldo 

Militão da Silva Junior e Zilda Maria da Silva, nascido aos 05/10/1974, 

natural de Goiânia/GO, nas penas do art. 306, §1º, II, da Lei nº. 

9.503/1997.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não 

tem bons antecedentes, como se observa da certidão de antecedentes 

criminais juntada aos autos.

Não há informações suficientes para a análise da personalidade e conduta 

social do Réu.

A Culpabilidade mostra-se normal para esta modalidade delituosa.

As consequências do delito são graves, mas inerentes ao tipo penal em 

comento.

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a 

pena-base em 07 (sete) meses de detenção (art. 306 da Lei nº9503/97).

O Réu confessou a prática do crime, de forma que atenuo a pena em 01 

(um) mês, restando, pois, 06 (seis) meses de detenção e, diante da 

ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva, 

devendo ser cumprida, desde o início, em regime aberto (art. 33, § 2°, “c”, 

CP).

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

falta de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, 

entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Determino, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

por 06 (seis) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Não havendo óbice para tanto, nos termos do art. 44, § 2°do Código Penal, 

sem prejuízo da pena de multa aplicada e suspensão da habilitação, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a qual 

deverá ser estipulada pelo Juízo da execução, observando-se as 

disposições contidas no art. 312-A do CTB.

Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais.

O valor da fiança prestada pelo Réu quando de sua prisão, deverá ser 

utilizado para o pagamento da multa (CPP, art. 336). Havendo saldo 

remanescente, proceda-se a devolução.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de setembro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 442994 Nr: 8353-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA SANTOS, EDSON DE 

OLIVEIRA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Edson de Oliveira Silva Júnior, Cpf: 04325387129 

Filiação: Edson de Oliveira Silva e Nilza Maria de Campos, data de 

nascimento: 28/04/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

agricultor, Endereço: Rua Travessa Canaã Qd 05 Lt 12 Qd 05 Casa 12, 

Bairro: Mapim, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 
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Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Carlos Aparecido Medeiros Alves Fernandes e edson de Oliveira 

Silva Júnior como incursos nas penas do artigo 180, "caput", do Código 

Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente 

denúncia, sejam os denunciados citados para apresentarem suas 

respectivas defesas escritas, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo 

o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com 

otiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivos interrogatórios, até 

final sentença condenatória. Caso os denunciados não sejam localizados 

nos endereços declinados nos autos, requer a expedição de ofícios à 

Superintendência do Sistema Prisional a fim de que seja informado acerca 

de eventual prisão dos denunciados em um dos estabelecimentos 

penitenciários do Estado de Mato Grosso.

Decisão/Despacho:VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO

I - Cumpra-se como determinado no item II de fls. 89.

II - Em face da determinação contida no artigo 1.376, §1°, da CNGC/16, 

oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional requisitando informação 

acerca de estar o acusado EDSON preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado.

III – Se a resposta for negativa, citem-no por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 239281 Nr: 745-45.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:11261/MT, MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA - OAB:21338

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que foi designada audiência 

para Oitiva da testemunha, para o dia 15/01/2019 às 08h50min, na 

Comarca de GOIANIA-GO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 529312 Nr: 3980-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CASTRO DE CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Indiciado(a): Willian Castro de Carmo, Cpf: 01291139133, Rg: 

1652851-4 SSP MT Filiação: Nilson Casero do Carmo e Inez Paula do 

Carmo, data de nascimento: 31/01/1982, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Pernambuco, 181, Bairro: Sta Rosa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS SANÇÕES DAS 

PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 155, §4º, I, DO CP.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para 

CONDENAR, nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c o art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, WILLIAN CASTRO DO CARMO, brasileiro, 

filho de Nilson Castro do Carmo e Inez Paula do Carmo, nascido aos 

31/01/1982, natural de Cuiabá/MT.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

A conduta social do Réu é normal, porém analisando os antecedentes 

juntados aos autos, percebo que WILLIAN tem personalidade voltada à 

prática de delitos contra o patrimônio.

Quanto ao motivo do crime, depreende-se do interrogatório do réu, que 

praticou o crime no intuito de obter dinheiro para comprar drogas.

As circunstâncias do crime são normais ao tipo e as consequências são 

as naturais.

Por estes motivos, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 

155, § 4º, I).

Existe circunstância agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a 

reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas 

preponderantes, pelo que, atribuindo dois meses de reclusão a cada uma 

delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do 

Código Penal.

Incide na espécie, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §1º do 

art. 155, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando, pois, 2 (dois) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão .

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, Parágrafo Único, do CP, diminuo a pena em 1/3, 

restando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 

torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais, por ter 

sido defendido por defensor público, donde se presume ser pobre na 

forma da lei.

Restitua-se ao Réu o aparelho celular aprendido nos autos (item 2 de fl. 19 

e fl. 23-v).

 Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 521612 Nr: 25237-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSE DE SOUZA, WESLLEY DE 

OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Weslley de Oliveira Pinto, Cpf: 88838420220, Rg: 

2670419-6 SSP MT Filiação: Waldemira de Oliveira Pinto, data de 

nascimento: 11/03/1987, brasileiro(a), natural de Ouro preto do oeste-RO, 

casado(a), autonomo, Endereço: Rua 39, Qd 19, Lt 18, Bairro: Jd Itororó, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, compareça na Secretaria da Segunda 

Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para 
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que manifeste seu interesse na restituição de 01 (uma) Carteira de bolso, 

bem como dos documentos e dinheiro ali contidos, apreendida nestes 

autos.

Resumo da inicial:OS DENUNCIADOS ESTÃO INCURSO NAS SANÇÕES 

PENAIS DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP.

Decisão/Despacho:Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia, para CONDENAR nas penas do no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, 

NELSON JOSÉ DE SOUZA, brasileiro, filho de Airton Belmiro de Souza e 

Teresinha Maria de Souza, nascido aos 27/03/1973, natural de 

Conselheiro Pena/MG e WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO, brasileiro, filho de 

Waldemira de Oliveira Pinto, nascido aos 11/03/1987, natural de Ouro Preto 

D’Oeste/RO.

NELSON JOSÉ DE SOUZA

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário.

Não há nos autos informações suficientes que permitam, de forma segura, 

dizer sobre a personalidade e conduta social do Réu.

 Sobre a culpabilidade, verifico que destoa daquele normal à espécie, pois 

NELSON uniu-se a outro rapaz e, juntos, abordaram a vítima, uma mulher, 

no ponto de ônibus, aguardando condução para ir trabalhar, em plena luz 

do dia e em via pública, o que reclama maior reprovabilidade.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 Sobre as circunstâncias do crime, o Réu, juntamente com o WESLLEY, 

utilizou-se de uma faca para ameaçar e roubar a vítima, o que diminuiu 

muito as chances de defesa dela, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona na execução, diante da 

maior subjugação das vítimas.

As consequências do crime são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima 

do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (CP, art. 

157, caput).

Reconheço a atenuante da confissão (sede policial), reduzindo a pena em 

01 (um) mês, resultando em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de 

reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 5 (cinco) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer 

outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário.

Não há nos autos informações suficientes que permitam, de forma segura, 

dizer sobre a personalidade e conduta social do Réu.

 Sobre a culpabilidade, verifico que destoa daquele normal à espécie, pois 

WESLLEY uniu-se a outro rapaz e, juntos, abordaram a vítima, uma mulher, 

no ponto de ônibus, aguardando condução para ir trabalhar, em plena luz 

do dia e em via pública, o que revela maior reprovabilidade.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” ” .

 Sobre as circunstâncias do crime, o Réu, juntamente com o NELSON, 

utilizou-se de uma faca para ameaçar e roubar a vítima, o que diminuiu 

muito as chances de defesa dela, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona na execução, diante da 

maior subjugação das vítimas.

As consequências do crime são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima 

do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (CP, art. 

157, caput).

Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 01 (um) mês, 

resultando em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 5 (cinco) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer 

outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar os Réus ao pagamento das custas processuais, em 

razão de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Declaro o perdimento da faca apreendida e determino sua destruição. 

Expeça-se o necessário.

Determino a restituição a WESLLEY da carteira de bolso apreendida (item 

4 de fl. 23), bem como dos documentos e dinheiro ali contidos (20-v).

 Observo que os demais bens apreendidos nos autos não foram 

reclamados por qualquer pessoa e, na forma do art. 123 do Código de 

Processo Penal, deveriam ser vendidos em leilão, depositando-se o saldo 

à disposição do juízo competente. Contudo, o valor dos bens é reduzido e 

insuficiente para cobrir o custo gerado pelo leilão à União/ao Estado. Deste 

modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve orientar todos 

os atos judiciais e administrativos, bem como a inércia dos proprietários, 

DECLARO O PERDIMENTO dos objetos apreendidos, devendo ser 

comunicado a Diretoria do Fórum para destinação apropriada.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 339118 Nr: 7232-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

MANOEL PAES DE CAMPOS, brasileiro, filho de Barnabé Paes de Campos 

e Anacleta Maria de Campos, nascido aos 21/10/1977, natural de Nossa 

Senhora do Livramento/MT, nas penas do art. 302, caput, da Lei nº 

9503/97.Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu 

é primário e tem bons antecedentes.Não há nos autos informações 

suficientes para a análise da personalidade e conduta social do Réu.A 

culpabilidade mostra-se normal para esta modalidade delituosa. As 

consequências do delito são graves, mas inerentes ao tipo penal em 

comento.Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, 

fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de detenção (art. 302, caput da 

Lei nº 9503/97) e, diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime aberto 

(CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). Reconheço a atenuante da confissão 

espontânea, porém deixo de atenuar a pena por este motivo, em razão de 

ter sido fixada no mínimo legal.Determino, ainda, a suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, nos termos 

do art. 293 do CTB.Estabeleço, o regime aberto para início do cumprimento 

da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal.Não havendo 

óbice para tanto, nos termos do art. 44, § 2° do Código Penal, sem prejuízo 

da suspensão da habilitação, substituo a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direitos, a qual deverá ser estipulada pelo Juízo da 

execução (observando o disposto no art. 312-A do CTB).Deixo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 716 de 730



condenar o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais, por ter 

sido defendido pela Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF 

e expeça-se Carta de Guia.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 09 de julho de 2018. MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 518891 Nr: 23864-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN PABLO FERREIRA LOPES, ALEF 

FERNANDO DE PINHO SANTOS, CLEITON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077, DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077, MARIANE GOMES DE MORAES - OAB:17055

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR nas penas 

do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, ALLAN PABLO FERREIRA 

LOPES, brasileiro, filho de José Nilton Pereira Lopes e Maria Inês Ferreira 

Lopes, nascido aos 11/10/1994, natural de Quatá/SP; ALEF FERNANDO DE 

PINHO SANTOS, brasileiro, filho de Francisco Jorge dos Santos e Eliane 

Aparecida de Pinho, nascido aos 11/10/1993, natural de Várzea 

Grande/MT e CLEITON HENRIQUE DA SILVA, brasileiro, filho de Rosilene 

Maria da Silva, nascido aos 14/04/1994, natural de Várzea Grande/MT. , 

art. 157, caput)..ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS.As circunstâncias 

do crime são normais ao tipo e as consequências são as naturais.O 

comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.Assim, 

consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 4 

(quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).Não existem 

circunstâncias atenuantes e nem agravantes.Em face do que dispõe o § 

2º, incisos I e II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço – 

redação anterior), remanescendo, assim, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas 

modificadoras, torno-a definitiva devendo ser cumprida, inicialmente, em 

regime semiaberto (CP art. 33, § 2°, b).Atendendo ao critério de 

reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira 

do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, 

à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).Condeno o Réu ao 

pagamento das custas processuais.Diante do regime aplicado, concedo 

aos réus o direito de aguardarem em liberdade pelo trânsito em julgado. 

Expeça-se alvará de soltura, colocando os réus em liberdade, se por outro 

motivo não se encontrarem presos.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, 

expeça-se a Carta de Guia.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 30 de julho de 2018.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 289926 Nr: 9476-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME APARECIDO DA SILVA, MARIA 

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888, MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:OAB/MT 7.888

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE, 

apenas em parte, a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 180, caput, 

do Código Penal, MARIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, 

filha de Fernando da Silva e Marilene Rodrigues de Assis, nascida aos 

19/11/1990, natural de Peixoto de Azevedo/MT e ABSOLVO, com 

fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP, GUILHERME APARECIDO 

DA SILVA, brasileiro, filho de Guilherme Francisco da Silva e Rosemeire 

Vitória dos Santos, nascido aos 24/10/1982, natural de Cuiabá/MT.Razões 

pelas quais fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 

180, caput), tornando-a definitiva diante da inexistência de qualquer outra 

causa modificadora, devendo esta ser cumprida em regime 

aberto.Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, 

entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).O valor da fiança 

prestada pela Ré quando de sua prisão, deverá ser utilizada para o 

pagamento da multa (CPP, art. 336). Havendo saldo remanescente, 

proceda-se a devolução.Condeno a Ré, ainda, ao pagamento das custas 

processuais.Proceda-se a devolução dos documentos apreendidos e 

listados à fls. 40. Decorrido o prazo legal e não havendo solicitação de 

devolução, determino sua destruição, comprovando-se nos 

autos.Publicada e registrada a sentença, transitada em julgado para a 

acusação, certifique-se e venham-me os autos conclusos para análise da 

prescrição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande, 12 de setembro de 2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 378199 Nr: 25446-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUCIO MESSIAS DO AMPARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR, nas 

penas do art. 171, §1º, I, do Código Penal, SANDRO LÚCIO MESSIAS DO 

AMPARO, brasileiro, filho de Benedita da Conceição Amparo e Benedito 

Messias do Amparo, nascido aos 26/10/1987, natural de Jangada/MT. 

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes. Não há nada nos autos sobre 

personalidade do Réu capaz de influenciar na aplicação da pena.A 

culpabilidade mostra-se normal para o tipo. Os motivos do crime não 

refogem à normalidade da conduta, assim como circunstâncias em que ele 

foi praticado.As consequências do ilícito são as naturais e o 

comportamento da vítima em nada influenciou para sua prática.São as 

razões pelas quais fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e, diante 

da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva 

e estabeleço o regime aberto para o início do seu cumprimento, nos termos 

do art. 33, § 2°, “c” do Código Penal.Atendendo ao critério de reprovação e 

prevenção do crime, diante da falta de informações nos autos sobre a 

situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 

2º).Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais.Após o 

trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para 

os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 13 de setembro de 

2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 425487 Nr: 24873-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21606/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Max Willian de Arruda Filiação: Antonio de Arruda e 

Maria Auxiliadora de Arruda, data de nascimento: 25/03/1991, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Dourados, S/n Quadra: 131, Bairro: Jardim de Alá, Cidade: Várzea 
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Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado do inteiro teor da 

sentença proferida nos autos supra identificados e abaixo transcrito, bem 

como manifestar se deseja recorrer.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA.

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

acusado por ter, em tese, cometido o crime de tráfico de drogas, 

capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em síntese, a denúncia narra que, no dia 09 de novembro de 2015, por 

volta das 15h20min, policiais militares realizavam rondas pela Rua 

Dourados, bairro Jardim Alá, nesta cidade, quando se depararam com o 

denunciado, que dispensou um objeto no chão ao avistar a guarnição. 

Durante a abordagem, os agentes públicos constataram que o objeto 

lançado ao solo pelo denunciado se tratava de uma sacola com 10 (dez) 

porções de cocaína. Consta ainda que as drogas apreendidas 

apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da Cocaína, 

pesando 8,42g (oito gramas e quarenta e dois centigramas). Por 

derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação arrolando 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 48 deu-se prosseguimento ao feito. O denunciado 

foi notificado por edital e, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou 

defesa às fls. 63/64. A denúncia foi recebida no dia 1º de fevereiro de 

2017 (fls. 66) e o réu foi citado por edital (fls. 69).

 O réu, embora citado e intimado por edital, deixou de comparecer à 

audiência designada, pelo que, o Juízo, nos termos do art. 366 do CPP, 

suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional, decretando-se 

ainda a respectiva prisão preventiva, sendo inquirida uma testemunha 

arrolada na denúncia, a título de prova antecipada (fls. 86/88).

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 90/91). A 

Gerência Estadual De Polinter – Setor de Mandados de Prisão informou a 

prisão informou o cumprimento do mandado de prisão preventiva (fls. 

102/103).

 O Ministério Público manifestou contrariamente ao pedido de revogação 

da prisão preventiva (fls. 104/105). Às fls. 106/107 a prisão preventiva foi 

revogada e designada audiência de interrogatório. O Alvará de soltura foi 

devidamente cumprido (fls. 110/111).

Na audiência (fls. 125) foi decretada a revelia a revelia do acusado (art. 

367, do Código de Processo Penal), prejudicando, assim, seu 

interrogatório, sendo o feito remetido às alegações finais por memoriais.

Na fase das alegações finais, o Ministério Público, entendendo ter restado 

devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia (fls. 130/135).

Por seu turno, a defesa pugnou pelo reconhecimento do tráfico 

privilegiado e pela consequente aplicação da pena mínima, sem olvidar da 

atenuante da confissão espontânea (fls. 136/140).

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Da materialidade –

Não há qualquer dúvida quanto à materialidade do crime de tráfico em 

questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo 

de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 128/129. 

Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença 

de COCAÍNA nas substâncias apreendidas em poder da réu.

Da autoria.

A autoria, de igual forma, também restou devidamente elucidada, tendo o 

réu, inclusive, confessado a prática delitiva na fase do Inquérito, assim se 

pronunciando frente à Autoridade Policial:

“que “virou” o entorpecente e iria vendê-lo em via pública, no bairro onde 

mora; que iria vender cada porção pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais)” 

(fls. 14).

É remansoso o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a 

confissão feita no inquérito policial tem valor probante desde que não 

contrariada por outros elementos de prova.

Além disso, é de se observar a inexistência de qualquer indício de 

motivação para o réu inculpar-se falsamente, o que revela a plena 

credibilidade daquele interrogatório.

Ademais, constata-se que a confissão prestada em sede administrativa 

não é nos autos prova isolada, pois seu elevado valor restou corroborado 

por outras provas de extrema robustez.

Nesse sentido o policial militar Wellyson Rodrigo Coutinho, um dos autores 

do flagrante do réu, contou em Juízo que seguia com sua equipe quando 

avistou o réu na rua, oportunidade em que o imputado, ao perceber a 

presença policial, jogou algo ao solo. Diante da conduta suspeita do réu, 

os agentes públicos realizaram a abordagem, momento em que 

encontraram o objeto jogado pelo réu quando constataram tratar-se das 

drogas apreendidas.

Disse a testemunha que durante a entrevista o réu se pronunciou 

confirmando que realmente vendia drogas, inclusive, que mantinha drogas 

escondidas em um terreno baldio, próximo a sua casa. Nesse terreno, 

contou a testemunha, foram encontrados vários papelotes de drogas 

vazios (mídia – fls. 88).

Acrescente-se que a droga encontrada não se tratava de um tablete ou 

uma única grande porção de cocaína, mas sim de 10 (dez) porções de 

cocaína devidamente embaladas, o que também é indicativo da destinação 

a terceiros (termo de fls. 19).

Como se vê, a confissão é absolutamente compatível com as demais 

provas dos autos, caracterizando, pois, o tráfico na modalidade “trazer 

consigo” drogas para posterior fornecimento a consumo, sendo a 

condenação medida impositiva.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão 

de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já 

que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz 

punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do 

médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade 

da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo 

princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e 

natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade 

social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da 

droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se 

refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez 

principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente 

majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como 

assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias 

inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens 

para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos custos 

sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de 

viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos 

entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente 

proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste 

julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao 

elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo 

humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de 

cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos 

malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as 

drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem 

contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus 

familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em 

pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito 

alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de 

grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera, permite ao juiz punir 

diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais 

deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja 

traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que 

traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua 

conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo) sabe 

que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de 

natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos 

agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada 

(cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, 

porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a 
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traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. 

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem 

feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a natureza 

extremamente deletéria da droga, já que se trata de cocaína em poder do 

réu.

Da confissão –

Sem dúvidas o réu confessou o crime, merecendo a respectiva atenuação 

da reprimenda (CP, art. 65, III, “d”).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Observa-se que o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à 

criminalidade ou integre organização criminosa.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:

MAX WILLIAN DE ARRUDA, suficientemente qualificado nos autos, nas 

penas do art. art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, c/c art. 65, III, “d”, do Código 

Penal.

Passo a dosar a pena –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao 

réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o 

comportamento e quantidade de droga, já que não há nos autos nada que 

revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza da 

droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 desampara 

completamente o réu, já que tinha em seu poder cocaína, considerada 

droga extremamente deletéria, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 

da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base 

distanciada do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses 

de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, já que tal 

circunstância é preponderante (natureza da droga) e determina uma 

valoração mais contundente.

Não há agravantes.

 Reconheço militar a favor do réu a atenuante da confissão espontânea 

(CP, art. 65, III, “d”), pelo que reduzo a reprimenda para 5 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, 

encontrando a pena final e definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 

reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

por não haver provas acerca do patrimônio da réu, nos termos do § 1º do 

art. 49 c/c art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a 

serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Assistido pela Defensoria Pública, ao tempo em que condeno o réu às 

custas do processo, suspendo a sua cobrança, até que sobrevenha 

alteração substancial em seu patrimônio que permita a cobrança, devendo 

as custas ser apuradas e anotadas as margens dos registros do réu junto 

ao distribuidor.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe, aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o 

executivo de pena.

Oficie-se à Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523450 Nr: 271-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 552907 Nr: 16370-41.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE KAREN DE OLIVEIRA VEIGA, BRUNO 

FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a 

Audiência de Instrução e Julgamento que se realizará no dia 26 de 

Novembro de 2018 ás 16h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 509531 Nr: 18752-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Intimação do advogado ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, da 

decisão que segue: "Vistos etc. (...). Apesar dos argumentos da Defesa, 

são considerados fatos novos todos aqueles que não eram conhecidos 

nos autos e tenham ocorrido após a instauração da ação, independe de 

ser recente ou não, desde que desconhecidas e trazidas supervenientes 

a lume. Assim, o certo é que, compulsando os autos constata-se não 

haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que 

determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação. Ressalte-se que a 

medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 

312), especialmente por haver indícios de que o réu permaneceu, em tese, 

praticando o crime de tráfico de drogas de dentro do estabelecimento 

prisional. Daí porque a medida excepcional se apresenta até o presente 

momento, como necessária e adequada ao caso, devendo ser mantida. 

Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores 

para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados 

e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de fls. 

1375/1377, mantendo a prisão preventiva de Janderson dos Santos 

Lopes. Outrossim, com relação à mídia juntada às fls. 1366 e oportunizada 

às partes para se manifestarem, a defesa aduz que “o acusado 

expressamente afirmou que não manteve nenhum dos contatos 

telefônicos elencados em tal expediente, e assim negou veementemente 

que a voz captada nos áudios das interceptações lhe pertença” pugnando 

pela realização de perícia de voz. Ocorre que, pelo que se depreende 

daquele áudio, a voz captada realmente não seria do acusado, mas de 

terceiro (vulgo Brasília) que manteve diálogo com a pessoa de Bruna a 

respeito do réu Janderson e dos fatos aqui apurados, razão pela qual não 

há falar em realização de perícia de voz, ressaltando-se mais uma vez 

que foi oportunizado à Defesa o acesso à mídia que retirou os autos em 

carga rápida no dia 09/10/2018 (fls. 1372), só restituindo-os no dia 

30/10/2018 com o respectivo pleito. Às partes para apresentação de 

alegações finais. Cumpra-se."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507696 Nr: 17791-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTANA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Ronaldo Santana Duarte, Cpf: 01594194173, Rg: 

1637446-0 SSP MT Filiação: Joarice Santana Duarte, data de nascimento: 

27/07/1987, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, casado(a), venda 

flex, Endereço: Rua das Flores, Nº 45, Quadra 06, Lote 02, Casa 45, 

Bairro: 23 de Setembro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado do inteiro teor da 

sentença proferida nos autos supra identificados e abaixo transcrito, bem 

como manifestar se deseja recorrer.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA.

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

acusado pelo cometimento em tese do crime de tráfico de drogas tipificado 

no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narra o Ministério Público que no dia 28 de julho de 2017, por volta das 

07h50min, a Delegacia de Roubos e Furtos desta Cidade recebeu 

informações anônimas de que na residência localizada no bairro 23 de 

setembro, nesta Urbe, estaria ocorrendo a comercialização de 

entorpecentes. Em diligências os policiais abordaram o denunciado na Rua 

Principado, s/nº, e durante as buscas no imóvel os agentes localizaram 

uma porção grande de maconha, três porções menores da mesma 

substância e uma balança de precisão.

Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas 

apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, 

pesando 195,32g (cento e noventa e cinco gramas e trinta e dois 

centigramas).

Por derradeiro, o Ministério Público pugnou pela condenação arrolando 

testemunhas.

A audiência de custódia/apresentação foi realizada no auto de prisão em 

flagrante – ID. 504448. Na oportunidade a prisão em flagrante foi 

convertida em prisão preventiva (fls. 56/vº).

Pelo despacho de fls. 62 deu-se prosseguimento ao feito. Notificado (fls. 

66/67), o acusado apresentou defesa prévia por meio de advogado 

particular às fls. 71/75. A denúncia foi recebida às fls. 76.

Durante a instrução (fls. 84/88 e 94/96) foram inquiridas quatro 

testemunhas indicadas pelas partes e se realizou o interrogatório. A 

prisão preventiva foi revogada às fls. 84.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 105/110), entendendo 

estarem devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia.

O laudo definitivo da substância apreendida foi juntado às fls. 111/112.

Às fls. 122/134 a defesa particular de Ronaldo Santana Duarte pugnou 

pela retificação do polo passivo da ação, alegando ser homônimo do 

acusado e que os dados da ação penal pertencem ao requerente.

O Ministério Público requereu a realização de exame papiloscópico para 

sanar a dúvida quanto a real identidade do acusado (fls. 135), o que foi 

deferido às fls. 136.

A defesa, em suas alegações finais (fls. 144/152), invocando carência 

probatória pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, VII do Código 

de Processo Penal. Alternativamente pugnou pela desclassificação do 

delito do art. 33, caput para o delito de posse de droga para uso pessoal 

capitulado no art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.

O Laudo de Confronto Papiloscópico foi juntado às fls. 153/158, apontando 

divergência entre as impressões digitais, tratando-se de homônimos. Às 

fls. 161 o Ministério Público requereu a retificação nos termos do art. 259 

do Código de Processo Penal. Às fls. 162 foi determinada a retificação dos 

dados do acusado junto ao distribuidor e no sistema Apolo, o que foi feito 

às fls. 163.

Então, vieram os autos conclusos.

Relatados, decido.

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos 

termos em que capitulado na inicial.

O acusado em juízo (mídia) negou a traficância, afirmando ser usuário de 

drogas e que o entorpecente encontrado em sua residência seria 

destinado ao consumo pessoal. Esclareceu que a balança de precisão foi 

um presente de um amigo, mencionando, porém, que o objeto não 

funcionava. Assegurou que os policiais foram à sua residência por causa 

de seus antecedentes.

A testemunha Renato Conceição de Barros, Investigador de Polícia que 

efetuou o flagrante, em juízo (mídia), declarou ter informações anteriores 

acerca da traficância praticada pelo acusado e que dois dias antes destes 

fatos apreendeu um adolescente que também informou sobre o comércio 

de drogas na residência do acusado. Em diligências abordou o acusado 

na residência dele e após buscas no imóvel encontrou drogas e balança 

de precisão.

Parece evidente que as informações do policial baseava-se inteiramente 

no anonimato. Supostamente havia informações anteriores e, ainda 

supostamente, prendeu um adolescente dois dias antes que teria, 

informalmente, delatado o réu, adolescente este que, embora possível, 

jamais foi identificado.

Com base nas informações anônimas, não houve início de qualquer 

investigação mais pormenorizada, mas tão somente a invasão do domicílio 

do réu, onde foi encontrada a droga e uma balança que, supostamente 

não funcionaria.

Veja-se que o testemunho não subsidia o juízo com qualquer informação 

direta mais rica no sentido de que o acusado estivesse cometendo atos de 

traficância. Diz apenas que fontes anônimas teriam feito a afirmação de 

que o réu estivesse traficando.

Quanto ao anonimato, há de se ter cautela. Nossa Lei Maior o veda. Em 

pauta nos Tribunais, concluiu-se sabiamente que, embora informes 

anônimos não sirvam como prova, são aptos a deflagrar uma investigação 

e esta sim tem valor probante. Ocorre que tal fato não ocorreu neste caso. 

As informações anônimas recebidas não deram início à qualquer 

investigação, mas estribaram uma busca domiciliar questionável.

Na busca domiciliar em questão realmente foi encontrada alguma droga, 

cuja quantidade não é incompatível com a finalidade do uso.

Então, não se podendo tomar como prova do tráfico os informes 

anônimos, e não se podendo deduzir o tráfico pela quantidade de droga 

encontrada, o que nos resta à análise é a apreensão de uma balança, cujo 

funcionamento é questionado pelo réu.

E embora a presença de uma balança seja indício de tráfico, não é prova 

definitiva ou cabal, demandando sempre a corroboração por outros 

elementos, o que no caso não ocorreu.

Soma-se a isso o fato de que as testemunhas Jandiara da Silva Mendes, 

Joveci Souza Peris e Elisangela Aparecida Primos dos Santos, em juízo 

(mídia), declararam conhecer o acusado há bastante tempo e saberem 

que ele é usuário de drogas.

Destarte não há inequívoca comprovação de autoria da figura típica do 

tráfico, conforme esposado na denúncia, não sendo viável a condenação 

do acusado.

Não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de 

tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade 

incompatível com a destinação de uso, é forçoso concluir que as provas 

produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para 

justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

De se lembrar, porém, que o réu confessou ser usuário de drogas.

Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 

da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo 

competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.

Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao 

acusado RONALDO SANTANA DUARTE, suficientemente qualificado nos 

autos, para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente 

do artigo 28, caput da lei 11.343/06.

Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de Processo 

Penal, determino o encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado 

desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as devidas 

baixas, antes.

A destinação dos objetos apreendidos (fls. 24) deverá ser realizada pelo 

Juizado Especial Criminal desta Comarca.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 504634 Nr: 16209-65.2017.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE LUCIA DA COSTA PEGORARO, 

WEVERTON JUNIOR DA SILVA ALMEIDA, MARCOS VINICIUS DA SILVA 

BASTOS, LUIZ EDUARDO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106, IGOR SOUZA PEREIRA - OAB:21582/O, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15304, WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:OAB/MT 11.323

 DR. IGOR SOUZA PEREIRA OAB/MT 21582/0 - para apresentar as 

alegações finais

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 553727 Nr: 16772-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 DR. FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB/MT 8083, do r. despacho de fls. ... 

Designada audiência para o dia 03.12.2018, às 15:00. Saindo o MP 

intimado. Intime-se o i. Advogado Dr. Fábio Alves de Oliveira, sendo que o 

mesmo fica na incumbência de trazer o réu em juízo independentemente 

de intimação....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 334774 Nr: 3287-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODIVAL CLARO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, deixei de expedir Mandado de Intimação para o Réu: Jodival 

Claro Leite, em razão de que foi decretada sua revelia, conforme se vê às 

fls. 82. Nada Mais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 556611 Nr: 18325-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 INTIMAR ADVOGADA DO ACUSADO WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA, 

Dra. FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB/MT 15910, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 

14H30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 230558 Nr: 10716-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI CARNEIRO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 Considerando que em 29/10/2018 transitou em julgado o Acórdão que 

manteve a decisão (fl. 156), com as cautelas de praxe e as anotações 

necessárias remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 533180 Nr: 6117-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ROZENDO DE OLIVEIRA, JUNIOR 

APARECIDO DA CRUZ, ROSE CAMPOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 DESIGNO audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

25/01/2019 às 14h00.

INTIMEM-SE a acusada, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 319728 Nr: 16102-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, EDGAR CARLOS GIRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B, ROSANA LORIS AZEVEDO - 

OAB:15344, Tallita Carvalho de Miranda - OAB:18867

 HOMOLOGO a desistência de oitiva das testemunhas por parte da defesa 

do acusado Edgar Carlos Giroto (fl. 280).

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Rio de Janeiro/RJ 

para oitiva das testemunhas Eduardo Maroja Simões e Jefferson José da 

Silva (endereço fl. 277), em dia e horário a ser designado pelo Juízo 

Deprecado.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 252670 Nr: 11702-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO DE JESUS, BEM HUR BOEIRA 

SALOMÃO, ADEMAR MARTINS DA SILVA, JEFERSON CARDOSO 

QUARESMA, CLAUDIMILSON PESENTE, KLEYDSON DE SOUSA CORREA, 

NORBERTO OTILIO WIEGERT, ILTON CESAR DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, Hilomar Hiller - OAB:10768, JACSON MARCELO 

NERVO - OAB:12883, RAFAEL ANTONIO DE MORAES - OAB:OAB/MT 

15384

 Alegando que houve a extinção de punibilidade pela prescrição em 

perspectiva em relação aos corréus Fábio Pereira da Costa e Wesley 

Robert de Amorim pretende a Defesa que o benefício também seja 

estendido ao acusado NORBERTO OTILIO WIEGERT (fl. 5.319/5.321), com 

o que não concorda a douta representante do Ministério Público (fl. 

5.343/5.345).Pois bem.Analisando os autos, observo que Fábio Pereira da 

Costa e Wesley Robert de Amorim foram denunciados pelos crimes de 

receptação simples e comunicação falsa de crime, ao passo que 

NORBERTO OTILIO WIEGERT foi denunciado pelo crime de receptação 

qualificada.E, nesta hipótese, quando não há identidade de situações, não 

se aplica o benefício da extensão, consoante a seguinte orientação: Com 

estas considerações, INDEFIRO o pedido (fl. 5.319/5.321).INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 558225 Nr: 19281-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência de Juízo->Exceções->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GELSON JOSE COSTA MARQUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA RONDON DE SOUZA - 

OAB:23441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a exceção de incompetência, e DECLARO competente 

para processar e julgar o feito este Juízo. No tocante ao pedido de 

instauração de insanidade mental por dependência toxicológica, já foi 

decidido nos autos Código 537655, em apenso. Intimem-se.Cumpra-se. 

Várzea Grande, 13 de novembro de 2018. Luis Augusto Veras 

GadelhaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 422848 Nr: 23491-28.2015.811.0002

 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: EADQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

49 designo audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018 

às 15 horas.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 558902 Nr: 19648-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LYF, NGYG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em primeiro lugar, processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, II, 

do novo CPC), com as cautelas e anotações de praxe, observados, ainda, 

a Seção 3, artigo 347, inciso XIII e a seção 7 do capítulo 4 , ambos da 

CNGC.

 Em segundo lugar, antes de analisar o pedido liminar de fls. 10, 

proceda-se à realização de estudo psicossocial com o infante e seus 

genitores, pela equipe técnica deste Juízo, devendo o laudo ser entregue 

no prazo máximo de 10 (vinte) dias.

Com a juntada do estudo psicossocial, dê-se vista dos autos ao parquet 

pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 14 de novembro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384508 Nr: 1721-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDA, MBAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI, para devolução dos autos nº 1721-76.2015.811.0002, 

Protocolo 384508, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 208908 Nr: 2034-27.2017.811.0112

 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: SILVIO PEDROSO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA, GRACIELE 

GONÇALINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAFAELA MACIEL - 

OAB:21649/O

 Intimar a Dra. BRUNA RAFAELA MACIEL, OAB/MT 21.649/O, advogada 

constituída pelo acusado(a), para a devolução dos autos, em 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão do mesmo.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-46.2017.8.11.0002

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:

JAIR DO CARMO ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Certifico que em face da contestação ter sido 

apresentada no prazo legal. Impulsiono estes autos, em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente 

para impugnar a contestação, no prazo de 15(quinze) dias. (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: 1000744-62.2018.8.11.0002

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:

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Certifico que em face da contestação ter sido 

apresentada no prazo legal. Impulsiono estes autos, em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente 

para impugnar a contestação, no prazo de 15(quinze) dias. (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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006545-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELLIPE PRETO OAB - PR51793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Certifico que no movimento "Despacho", de ID nº 

15605576, não constou o nome do patrono nomeado pelo requerido, 

desse modo, faço-lhes nova intimação, para manifestar em 15 (quinze) 

dias esclarecendo o fato narrado pelo Requerente. (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: 1008776-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALDA DE MATOS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002199-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARSILENE DIVINA DE JESUS (EXECUTADO)

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1001935-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SILVA ALFONSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1004103-88.2016.8.11.0002

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:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001430-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1003704-25.2017.8.11.0002

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:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 

05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 723 de 730



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: 1005288-64.2016.8.11.0002

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:

JESSYKA FLORES SPIGUEL (EXECUTADO)

JEFERSON SILVENTE SPIGUEL (EXECUTADO)

JV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001029-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1001710-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO (EXECUTADO)

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006966-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1005200-89.2017.8.11.0002

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:

WEINER COSTA DIAS (RÉU)

MEIRE SILVA BUENO VELOZO (RÉU)

W. A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008956-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER MARQUES FERNANDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1001795-45.2017.8.11.0002

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:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 724 de 730



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: 1000015-70.2017.8.11.0002

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:

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

JURACI DO NASCIMENTO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004902-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A A MONTEIRO DA COSTA - ME (EXECUTADO)

SIVORI D ABADIA ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão 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: 1001544-90.2018.8.11.0002

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:

OSMAR DA COSTA (RÉU)

TORNEARIA E FRESADORA PAMPA LTDA - ME (RÉU)

GISELLE APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI (RÉU)

DIRCEUNEI JOSE BEZ BATTI (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-09.2018.8.11.0002

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:

RAUL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1007409-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001262-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA BORGES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa (Citação) 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008531-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

DIONATAN RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002917-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEIDE GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

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: 1003475-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE SA CORREA (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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001532-13.2017.8.11.0002

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:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009334-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH LIMA E SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003775-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

GERALDO FERNANDES NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0018818A (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003775-90.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: GERALDO FERNANDES 

NUNES, GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 
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inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006803-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO PANTANAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO VILA DE 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 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008023-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN ROSE REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008023-02.2018.8.11.0002; AUTOR(A): HELLEN ROSE REIS 

GONCALVES RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Pois bem. Verifico dos holerites juntados aos autos, que a autora possui 

renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a 

este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as despesas 

praticadas pela parte. 6. No caso dos autos, restou comprovado que a 

autora recebe um subsídio de R$ 5.474,55 (cinco mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme holerite 

referente ao mês de julho/2018 (id 15159169). Ademais, está assistida por 

advogado particular. 7. Assim, considerando que os documentos 

colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada 

pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que seja 

intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 8. 

Intime-se. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002544-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THELMA SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005684-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1003128-32.2017.8.11.0002

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:

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (RÉU)
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392111 Nr: 6627-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DO PRADO BORGES ME, VINICIUS DO 

PRADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429703 Nr: 621-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ALVES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291009 Nr: 10665-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMAFLEX INDUSTRIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, DORIVAL JARDIM 

MACEDO, DORIVAL JARDIM MACEDO, SIRLEI SALES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, RENATA MACHADO BORGES CARVALHO - OAB:14079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343557 Nr: 10718-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA, Maria José de 

Fiqueiredo, ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES, ANDREY FIQUEIREDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387184 Nr: 3416-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406956 Nr: 15109-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ESTANCIA CAMPO BELO 

LTDA - ME, EDEVAL FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438713 Nr: 6106-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433428 Nr: 3070-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LUIS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 
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Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427547 Nr: 25971-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409724 Nr: 16480-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes __ Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 76911 Nr: 1-26.1996.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3365-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) 

dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290671 Nr: 10290-71.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F M CONCATO E CIA LTDA ME, FERNANDO 

MICHAEL CONCATO, TAIS DAIANE NASSARDEN DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 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.: 263822 Nr: 3105-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289006 Nr: 8502-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DALLA VECHIA, JAIR DEMÉTRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Procedo a intimação da parte autora para que se manifeste quanto ao item 

3. da decisão de fls 251. 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.: 310242 Nr: 6283-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA SERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, JOANA DARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calisto Vendrame Sobrinho 

- OAB:19011

 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.
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